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محد من .. أمحدك ريب كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك 
وصل اللهم على من .. فاعرتف موقناً بأ�ا من عندك .. أوليته نعمك 

وعلى آله وصحبه األطهار الربرة األمناء ، .. تابك رفعت ذكره وقدره بك
... أخذاً بكتابك وأسوة بنبيك .. الذين مل يفرطوا يف شيء من دينهم 

:  وبعد 
فلقد يسر الـله تعاىل يل ما كنت آمل من متابعة السلسلة القراءاتية 
 القرآنية واليت كنت أمتىن من اهللا تعاىل أن تصدر تباعاً ، تعريفاً بالكتاب

زلة اليت وإظهاراً ألوجهه البديعة املنْ .. الذي تناهت البالغة يف حمكم آياته 
 .ى زينة عرفها كتاب مساوي منزل وشحت سوره بأْبه
يبني أصول رواية اإلمام قالون عن اإلمام نافع ، جعلته : هذا الكتاب 

دة وأنا وفاًء للمدينة املنورة اليت كت  اهللا سبحانه يل زيارتا مرات عدي: أوالً 
.  أتلو فيها رواييت قالون وورش لقراءة شيخهما نافع

مل يبلغين إىل هذا الوقت الذي أُملي فيه مقدميت هذه كتاباً : وثانياً 
 .تفصيالً شافياً  أصوهلا وفرشها - يفصل جتويد رواية قالون عن نافع -

لذا أردت أن أصدر كتاباً يفصح عما يف نفسي يف ذلك ملن يقرأ هذه 
ية من املسلمني ، السيما يف وسط الشمال اإلفريقي كتونس وليبيا الروا

وتعميما للمسلمني ملن أراد منهم أن يطّلع متعرفاً على أوجه القراءات اليت 
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كان يقرؤها املسلمون يف شىتَّ أمصارهم يف تلك العصور املباركة السالفة 
نري يف قراءة القمر امل: هلذه األمة ، هذا الكتاب يأيت بعد الكتاب الثالث 

اإلمام املكي عبد اهللا بن كثري ، والذي سبقه مذكرة يف التجويد حلفص ، 
. والرياش يف رواية اإلمام شعبة بن عياش 

ويتعلق :  أولهما : قسمنيولقد جعلت هذا الكتاب الذي بني يدينا 
. يف التجويد واألصول ، وقد حاولت االستقصاء يف ذلك قدر اإلمكان 

ضمن فرش الكلمات منثورة يف ثناياه األصول اليت أمجلتها يف ويت:  وثانيهما
. اجلزء األول 

وما كتبته يف هذا الكتاب من رواية قالون هو خالف ما رواه حفص 
. عن عاصم من طريق الشاطبية 

وأنا يف هذه احلال متذكراً ذوي العلم والفضل من مشايخ وعلماء ، 
أبا عبد اهللا سعيد بن عبد اهللا احملمد معرتفاً هلم بأياديهم علّي السيما شيخنا 

.  أطال اهللا بقاءه متمتعاً بالعافية وحسن العمل 
كما ال أنسى أن أقدم الشكر والعرفان ملن ساهم وشارك وساعد يف 

إخراج هذا الكتاب من إخواين الذين أمليت عليهم وكتبوا وصححوا وراجعوا 
،فجزاهم اهللا مجيعاً  حممد بن حممود حوا:  األستاذ ، ويف مقدمتهم األخ

. خري اجلزاء 
سائالً ريب الذي ال تتناهى عطاياه أن مين علينا بالقبول واإلخالص 

. ديان .. إنه حنان منان .. والربكة واألجر اجلزيل وحسن الثواب 
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ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأفضل الصالة وأعطر السالم 
يع آله وأصحابه وأزواجه وأصهاره على خامت النبياء واملرسلني ، وعلى جم

. املكرمني ، وعلى من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 
(المؤلف

۰F

١( 

                                                           
فر ـ ـ ص٢٥هو أبو احلسني حممد نبهان بن حسني بن نبهان مصري قجو ، ولد يف محاة يف ) ١(

م ، درس املرحلتني االبتدائية واملتوسطة مث ضعف ١٩٤٤ـ ) مارس(ـ آذار ٢٠هـ املوافق ١٣٦٣
بصره حىت ُكفَّ وهو يف السابعة عشرة من عمره ، مث التحق مبعهد دار احلفاظ والدراسات القرآنية 

شيخ قراء  يرمحه اهللا ، وخترج منه ، وتلقى القراءات العشر عن الشيخ سعيد بن عبد اهللا احملمد
تقل إىل مكة املكرمة سنة مدينة محاة يف عصره ، وعني نائباً ملدير املعهد ودرس فيه ، مث ان

م ، ودرس القرآن والقراءات يف جامعة أم القرى ، وهو ما يزال فيها حىت اآلن ، ١٩٨١ـهـ ١٤٠١
. أسأل اهللا أن خيتار له اخلري حيث كان ، إنه مسيع جمي  
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تراجــم  الـ
(ترجمة اإلمام نافع رحمه اهللا تعالى 

۱F

١( :
، ليثي املدين، أحد القراء السبعةهو نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم ال

ي املدينة كعبد الرمحن بن أخذ القراءة عرضاً عن مجاعة من تابع. ثقة صاحل 
قرأت على : هرمز وأيب جعفر القارئ وشيـبة بن نصاح وغريهم كثري ، يقول 

. سبعني من التابعني 
أخذ القراءة عنه عرضاً ومساعاً خلق كثري من أشهرهم راوياه قالون 
وورش واإلمام مالك بن أنس وغريهم كثري ، وقد أقرأ الناس نيفاً وسبعني 

. رياسة القراءة يف املدينة النبوية وصار الناس إليها  سنة وانتهت إليه
. كان رمحه اهللا عاملاً بوجوه القراءات متتبعاً آلثار األئمة املاضني ببلده

كان رمحه اهللا صبيح الوجه حسن اخللق زاهداً جواداً ، صلى بالناس يف و
. ستني سنة ، تويف سنة تسع وستني ومائة للهجرة مسجد رسول اهللا 

(ة اإلمام قالونترجم
۲F

٢(  :
هو اإلمام عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى الزرقي موىل بين زهرة، 
قارئ املدينة وحنويها ، اختص بقراءة اإلمام نافع الذي مساه قالون ، جلودة 

. قراءته 

                                                           
.  ٢:٣٣٠اية يف طبقات القراء البن اجلزري غاية النه: ينظر ) ١(
.   ١:٦١٥املصدر السابق : ينظر ) ٢(
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إال أين  ، ما ال أحصيه كثرة: كم قرأت على نافع ؟ قال  : سئل يوماً 
. مث صار نافع يرسل إليه من يقرأ عليهجالسته بعد الفراغ عشرين سنة ، 

وكان من كرامة اهللا عليه أنه كان أصماً شديد الصمم ال يسمع إال القرآن ، 
. تويف سنة عشرين ومائتني للهجرة 

:  الـشاطبية متن 
املعروف بالشاطبية لإلمام )  حرز األماني ووجه التهاني( هو كتاب 

، نظم فيه كتاب التيسري يف رالقاسم بن فريُّه الشاطيب األندلسي الضري
، وطريقه أشهر طريقني يف القراءات السبع أليب عمرو الداين رمحه اهللا تعاىل

. لإلمام حممد بن اجلزري ) طيبة النشر ( زماننا ، والطريق الثاين هو 
. هـ ودفن يف سفح جبل املقطم يف القاهرة ٥٩٠تويف الشاطيب سنة 
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  البسملةأحكــام االستعاذة و
  :االستعاذة : أوالً 

تالوة يف مستحبة عند اجلمهور يف أول كل قراءة ، سواء ابتدأ القارىء ال     
وتكفي القارىء استعاذة واحدة ولو للقرآن كله ما . أول السورة أو يف جزئها

   .مل يقطع قراءته
    البسملة: ثانياً 
 ) .  التوبة (سوى سورة براءة سنة مؤكدة يف أول كل سورة ؛    

للقارىء اخليار يف وسط السورة ، إن شاء بسمل وإن شاء ترك : ثالثـاً 
 .البسملة 

للقارىء اخليار يف اجلمع بني االستعاذة والبسملة و أول السورة أو  :  ـاً رابع
 : تفريقها وذلك يف أربعة أوجه 

وصل الجميع  ؛  قطع الجميع  ؛  وصل االستعاذة بالبسملة بنفس    
عهما عن أول السورة ؛ قطع االستعاذة أي بنفس ووصل البسملة وقط

.   بأول السورة 
أي االستعاذة والبسملة وأول السورة بنفس واحد، :  وصل الجميع -أ  

 :  مثال ذلك
  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيِم بسم اهللا الرحمن الرحيِم قل هو اهللا أحد . 

   :س ، مثال ذلك كل صيغة منها بنف  :قطع الجميع  -ب 
   أعوذ باهللا من الشيطان الرجيْم،  ْبسم اهللا الرحمن الرحيم، قل هو اهللا 
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   . أحد 

مثال  وصل االستعاذة بالبسملة بنفس وقطعهما عن أول السورة ، -جـ 
   :ذلك 
 أعوذ باهللا من الشيطان الرجيِم  بسم اهللا الرحمن الرحيْم،  قل هو اهللا

   .أحد

؛  طع االستعاذة أي بنفس ووصل البسملة بأول السورة بنفسق -د 
   :مثال ذلك 

   ْأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  ، بسم اهللا الرحمن الرحيِم قل هو اهللا
  .أحد

   :للبسملة بني السورتني أربعة أوجه  :خامسـاً 
.   ووجه غير جائز  -.             ثالثة منها جائزة  -
   :جــائزة األوجه ال -١

وصل الجميع ؛ قطع الجميع  ؛ قطع آخر البسملة ووصل البسملة     
 . بأول السورة 

أي وصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة بنفس :  وصل الجميع -أ 
    :واحد ، مثال ذلك 

  من شر حاسد إذا حسَد بسم اهللا الرحمن الرحيِم قل أعوذ برب الناس و. 
  :أي اإلتيان بكل صيغة منها بنفس، مثال ذلك : قطع الجميع -ب   
  ْومن شر حاسد إذا حسد  ، ْبسم اهللا الرحمن الرحيم ، قل أعوذ برب

   .الناس

   :، مثال ذلك  قطع آخر السورة ووصل البسملة بأول السورة -جـ 
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  من شر حاسد إذا حسْد و  بسم اهللا الرحمن الرحيِم قل أعوذ برب
    .الناس

   ) :غير الجائز ( الوجه الممنـوع  - ٢ 
، مثال  وصل آخر السورة بالبسملة بنفس وقطعهما عن أول السورة

   :ذلك 
 ْومن شر حاسد إذا حسَد بسم اهللا الرحمن الرحيم،قل أعوذ برب الناس. 
ال بسملة يف أول سورة التوبة ، بل يكتفي القارىء باالستعاذة :  دساً اس 

   :،وأما إذا وصلت بآخر األنفال فللقارىء ثالثة أوجه فقط إذا ما ابتدأها
 : ، مثال ذلكوصل آخر سورة األنفال ببراءة دون سكت أو تنفس -أ 

إن اهللا بكل شيء عليٌم براءة من اهللا ورسوله 

 : ، مثال ذلك السكت بينهما بقدر حركتين دون تنفس -ب 
   ه براءة من اهللا ورسول... إن اهللا بكل شيء عليْم.   

 :، مثال ذلك الوقف بينهما بتنفس -جـ 
    إن اهللا بكل شيء عليْم . براءة من اهللا ورسوله .   

من  هلك . ماليـهْ   وهذه األوجه الثالثة تنسح  على كلميت          
   : ماليه  سورة احلاقة حيث جيوز يف

  ) .ماليهَّـلك ( الوصل مع اإلدغام  -أ 
   . هلك   *ماليْه  :س الوقف بتنف -ب 
   . هلك .. ماليـهْ  السكت بقدر حركتني دون تنفس  -جـ 
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   أحكـام النون الساكنة والتنوين
كتاباً ؛ : هو نون لفظاً ال خطاً تثبت وصًال وتسقط وقفاً مثل :  التنوين

كتاَبْن ؛كتابُْن ؛ كتاِبْن ويوقف عليها حبذف :كتاٌب ؛ كتاٍب وتقرأ وصال 
   ا ؛ كتابْ كتابَ : لنون ا

اإلظهار ، اإلدغام ، اإلقالب ، : للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام 
 .اإلخفاء 

  : اإلظهـار: أوالً 
   .البيان : معناه يف اللغة  -
 .إخراج احلرف من خمرجه من غري غنة مستطالة :  ويف االصطالح -
وهي )  غين والخاءالهمزة والهاء والعين والحاء وال : (أحرفه ستة  -

: أحرف احللق ، جمموعة يف أول الكلمات اآلتية 
 .  )أخي هاك علما حازه غير خاسر ( 

   :ويكون اإلظهار يف الكلمة ويف الكلمتني       
:   أمثلة اإلظهار في الكلمة الواحدة -أ 

     غضون ،  المْنخنقة ،  فسينْ يْنأون ،  يْنهون ،  يْنعق ،  تْنحتون.   
:   أمثلته في الكلمتين -ب 
   َمْن  حيث ، مْن غيركم، ومنْ  ، ْن عندمِ ْن آمن ، مْن هاد ، م

  . خير
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:  أمثلته في التنوين  -جـ 
  ،  وجناٍت ألفافا  ،  جرٍف هار  ،  حكيٌم عليم  ،   عليٌم حكيم

 . ،  عليٌم خبير بواٍد غير ذي زرع

   :اإلدغام : ثانياً 
   .اإلدخال : معناه يف اللغة  -أ 
التقاء حرف حبرف حبيث يصريان حرفا مشددا :  االصطالح ويف -ب 

   .كالثاين 
   ) . يرملون( ستة جمموعة يف كلمة : أحرفه  -جـ 
   :ينقسم إىل قسمني  -د 
 .  الالم والراءوهو يف :  اإلدغام الكامل بال غنة - ١

:  األمثـلة 
ِمْن لدن دن ِملَّ ( ــ ـــــــــــــ تقرأ  . (
هدًى للمتقين هَدلِّلمتقني (  ــــتقرأ ــــ ــ ـ  . (
 ِّهمِمْن ربم ِمرَّبِّه( ــ تقرأ ــــــــ ـــــ. ( 
 غفوٌر رحيمغفوُررَّحيم ( ــ تقرأ ـــــــ ـــ. (   

   :اإلدغام بغـنَّـة  - ٢ 
: ؛ وهو على قسمني ) يـنـمـو( جمموعة يف كلمة :وأحرفه أربعة    

. كامل بغـنـة ؛ نـاقص بغنـة                      
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   ) . النون والميم: ( له حرفان :  اإلدغام الكامل بغنة -أ 
:  األمثــلة 
  ِمْن نعمة ِمنِّعمة ( ــ تقرأ ــــــ ــــ. ( 
  يومئٍذ ناعمة يومئِذنـَّاعمة ( ــ تقرأ ــــ ــــ  . (

  مْن مـارج ِممـَّارج  (ــ تقرأ ـــــ ـــ  . (
   جزاًء مِّن جزاَءمِّن ( ــ تقرأ ـــــ ــــ. (   
 . الواو والياء: له حرفان : ةاإلدغام الناقص بغن -ب 

:  لـة األمثــ
   مْن يقول ـيَـقول غّنةمـ( ــ تقرأ ـــ ـــ  . (
   خطاباً يوم ـيَـوم غنةخطابَـ( ــ تقرأ ــــ ــ . (
   مْن ولي َويل غنةِمـ( ــ قرأ ــتــ ـــ  . (
   غشاوٌة ولهم َوهلم غنةغشاوُة ( ــ تقرأ ـــ ـ. (    

ويشرتط يف اإلدغام أن يكون يف كلمتني ؛ فإذا جاء النون وحرف      
اإلظهار ( اإلدغام يف كلمة واحدة وج  إظهاره ؛ ويسمى هذا اإلظهار

   ) .المطلق 

    :اإلظهــار المطلق 
   :ر غري احللقي وغري الشفوي ؛ وهو ثالثة أنواع هو اإلظها     

هو التقاء النون يف أحد أحرف اإلدغام يف كلمة واحدة ؛ وقد ورد :  األول 
   :ذلك يف القرآن الكرمي يف أربع كلمات 
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   الدنْـيـا ؛ بـْنـيان ؛ قْنوان ؛ صْنوان)۳F١(  
وذلك يف إظهار النون يف هجاء احلرف عند حرف اإلدغام :  الثـاني 

   ن والقلم    والقرآن  يس   : موضعني 
  طسم  بينما يدغم هجاء احلرف يف هجاء احلرف يف 

    ) .طا سيمِّيم ( ــ تقرأ ـــــ ـــ) طا سْني ميم (   
:  إظهار النون وامليم لدى الوقف عليهما بالسكون :  الثالث

              ْرب العالمين   الرحمن الرحيْم.   

 :اإلقـالب :  اً ثالث
 . حتويل الشيء عن وجهه : هو يف اللغة  -أ 
التنوين ميما خمفاة بغنة عند  جعل النون الساكنة أو:  االصطالح يف -ب 

   .حرفه الوحيد  الباءالباء ، و
:  األمثــلة  
 مْن بعد مـْمـبعد ( ــ تقرأ ــــــــ ــــــ  . (
 األنبياء األْمـبياء ( ــ ـــتقرأ ـــــ ــــــ  . (
عليٌم بذات عليُمـْمبذات ( ــ تقرأ ــــــ ــــــ. (   

                                                           
.  ٤:لرعدا: ، صنوان ٩٩:األنعام:  حيثما وردت، قنوان: حيثما وردت، بنيان : الدنيا ) ١(
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 :  اإلخفــاء: رابعاً 
 . السرت : معناه يف اللغة  -أ 
النطق باحلرف على حالة متوسطة ما بني اإلظهار :  االصطالح يف -ب 

 . اإلخفاء الحقيقيواإلدغام مع مراعاة الغنة ، ويسمى 
 : مخسة عشر حرفا هي يف أول الكلمات التالية : حروفه  -جـ 

 صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما   
 ماـقى ضع ظالِ دم طيبا زد في تُ 

  )  ظ . ض. ت. ف.ز. ط. د. س. ق. ش. ج . ك . ث . ذ . ص(   
تالصق جزئي خمرج حرف اإلخفاء من دون : وطريقة النطق باإلخفاء 

 .ضغط عليهما حىت تستوىف الغنة 
: ــلة األمث

في التنوين في كلمتين في كلمة احلرف 
ص 
ذ 
ث 
ك 
ج 
ش 
ق 

ْنصورام 
  ْذرهمأن 
مْنـثورا 
  أْنكاال 
  أْنجاكم 
  مْنشورا 
 يْنقلبون 

  مْن صيام 
  مْن ذا الذي 
  مْن ثمرة  
  أْن كان 
  أْن جاءكم  
  لمْن شاء 
  أْن قد 

 بريٍح صرصر 
 مقربةيتيماً ذا 
  نطفٍة ثم 
  أجٍر كريم 
  شيئاً جنات 
  جباراً شقيا 
  عفواً قديرا 
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س 
د 
ط 
ز 
ف 
ت 
ض 
ظ 

 اإلْنسان 
 أْندادا 
  يْنطقون 
 أْنزلناه 
 أْنفسكم  
 كْنتم 
  مْنضود 
 يْنظرون 

  مْن ساللة 
  مْن دابة 
 مْن طين 
  فإْن زللتم 
  وإْن فاتكم 
  مْن تحتها 
  مْن ضعف 
  إال مْن ظلم 

  قيالً سالما 
  قنواٌن دانية  
  صعيداً طيبا 
  يومئٍذ زرقا 
 مختاٍل فخور  
  جناٍت تجري 
 ٌضاحكة مسفرة  
  ظالً ظليال 
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 مـيـم السـاكنةـام الـأحك
   :ت للميم الساكنة عند أحرف اهلجاء ثالث حاال     

   .الشفوي  اإلدغام الشفوي ؛ اإلخفاء الشفوي ؛ اإلظهار

   :اإلدغام الشفوي : أوالً 
   .تدغم امليم الساكنة يف مثلها فقط      

  :األمثـــلة 
 موسىجاءكْموسىجاءكمُّ ( ــ تقرأ ــ ـــــــ   . (
وما بكْم منوما بكمِّن ( ــ تقرأ ــــ ــــــ  . (
ما هْم منكمما مهِّنكم ( ــ تقرأ ــــ ــــــ  . (

 :اإلخفـــاء الشفوي : ثانيــاً 
له حرف واحد هو الباء فقط ؛ واإلخفاء هو الوجه املختار من أحد      

   ) .حيث جيوز إخفاء امليم وإظهاره ( الوجهني ؛ 
ويالحظ عند اإلخفاء الشفوي واإلقالب تالصق الشفتني ببعضهما      

؛ ألن كال من الباء ) أي عدم الضغط عليهما ضغطا قويا  (تالصقا رقيقا ؛ 
   .وامليم خيرجان بانطباق الشفتني 

  .وال انفراج بني الشفتني عند اإلخفاء حيث المسوغ هلذا االنفراج      
:  األمثـلة 
      تلقون إليهْم بالمودة ؛ أنفسكْم باتخاذكم ؛ وأن احكْم بينهم  
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   :الشفوي اإلظهــار : ثالثــا    
 .وله ستة وعشرون حرفا ؛ وأشد اإلظهار عند الواو والفاء      

:  األمثــــلة 
املثــــال احلرف املثـــال احلرف  

أ 
ث 
ح 
د 
ر 
س 
ص 
ط 
ع 
ف 
ك 
ن 
و 

ظـلـْمتْم أنفسكم 
  دياركْم ثم  
  ًغنمتْم حالال 
  من قبلهْم دمر 
  ًعليكْم رقيبا 
  أعمالكْم سالم 
 ليهْم صلوات ع 
  منهْم طائفة 
  منكْم عشرون 
  وارزقوهْم فيها 
  أْم كنتم 
  ولكْم نصف 
 هْم وجلة وبُ لوق 

ت 
ج 
خ 
ذ 
ز 
ش 
ض 
ظ 
غ 
ق 
ل 
هـ 
ي 

  وأنتْم تتلون 
  ًإليكْم جميعا 
  ًتسألهْم خرجا 
  إيمانكْم ذلك 
 أْم زاغت 
  ًجعلناكْم شعوبا 
  ًفيكْم ضعفا 
  إنكْم ظلمتم 
 عليهْم غير  
  ًلكْم قياما 
  أوالدكْم للذكر 
  أنتْم هؤالء  
  ذلكْم يوعظ 

صلة ميم الجمع قبل المتحرك بواوكما سنبينه في باب المدود  ويجوز  
.   
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  ةالـغُـنَّــ
    :معنى الغنة 

  : وهي قسمان ،مرك  يف جسم امليم والنون ،صوت خيرج من اخليشوم     
   :أصليـة  -أ 

ا دون استطالة لتمام النطق باحلرف ، وتكون يف هي اليت يؤتى ِبه     
موضعني ، يف امليم والنون املتحركتني اخلفيفتني ويف امليم و النون الساكنتني 

  .املظهرتني إظهارا حلقياً أو شفوياً أو مطلقاً 
: األمثـلة 
  ِأْنعْمت  ؛  عليهْم ْمسكوا ؛  ا ؛ وال تُ ك؛  نُور؛ هونَـَمل .  

  : الفرعيـة  -ب 
   .وهي الغنة املستطالة بقدر حركتني وتسمى الصناعية      
أربعة للنون ؛ وثالثة للميم؛ وموضع :  مواضع الغنة الفرعية تسعة     

  .  يف امليم ؛ وآخر إلدغام الم أل التعريف يف النون إلدغام الباء
 :حلركتني يف النون مواضع إظهـار الغنة بقدر ا - ١
 . إنَّ ؛ كيدكنَّ ؛ منِّي  : النون املشدد ؛ مثل  -أ 
: ؛ مثل ) ينمو(النون أو التنوين املدغم يف أحد أحرف  -ب 

         مْن يقول ؛ لْن نصبر ؛ ممْن معك ؛ برداً وال شرابا .   
:  النون أو التنوين املنقل  إىل ميم عند الباء ؛ مثل  -جـ 

          ُ؛ خبيٌر بما تعملون هذا ـْنـبت ؛ من أنْـبأك ي.   
: التنوين املخفي عند احلروف اخلمسة عشر ؛ مثل  النون أو -د 
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        وات ٰـ إداً تكاد  ؛  أْن دعوا  ؛  مْن في السم .   
 :  مواضـعهـا يف امليم - ٢
    . أمِّي   ثمَّ  ؛  لـمَّـا  ؛  وأتـمُّـوا ، : امليم املشدد ؛ مثل  -أ 
 .  هْم منكم  ولكْم ماكسبتم ؛ ما  :مثل امليم املدغمة مبثلها؛ -ب 
:  امليم املخفي عند الباء ؛ مثل  -جـ 

          فبشرهْم بعذاب ؛ وما هْم بمؤمنين .   
 :موضعها يف البـاء  - ٣

: عند إدغام الباء يف امليم 
حيث ) يُعذِّ مَّن يشاء(  أ ـتقر - يعذِّْب من يشاء: يف سورة البقرة  -أ

. الباء جمزومة على أحد الوجهني 
على ) يا بين اركمَّعنا( تقرأ ـ ـ)٤F١(يا بني اركْب معنا  : سورة هود   -ب

  . أحد الوجهني ، والوجه الثاين إظهار الباء من دون إدغام
 :ـا يف الم أل التعريف موضعه - ٤

    . ار ور ؛ النَّ النُّ  : مثل عند إدغام الم أل التعريف يف النون ؛      
سواء كانا يف  ،الغنة على امليم والنون املشددين جي  إظهار :مالحظـة 

: مثل ،حركتني وسط الكلمة أوكانا يف آخرها لدى الوقف عليهما مبقدار
  ؛   والجـآّن فألقيه في اليّم ؛  غّماً بغمٍّ  ؛  نفٌر ّمن الجّن 

     .   وال جـآنّ  مع مالحظة املد الالزم يف 
 

                                                           
.   ٤٢:سورة هود ) ١(
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 ام الـال مأحكـ
   .إدغام وإظهــار: لالم الساكنة حالتان      
 . يف أول الكلمة ويف وسطها ويف آخرها: مواضعها      

 : الالم التي في أول الكلمة : أوالً 
   :هي الم أل التعريف الداخلة على األمساء وتنقسم إىل قسمني 

 .  قمرية  - ب.                  مشسية  -أ 

    :الـالم الشمسية  -أ 
مبدوءا االسم  إذا كان ،وهي الالم املدغمة يف احلرف الذي بعدها     

ت ابأحد حروف الكلمات التالية ؛ وهي أربعة عشر حرفا يف أول كلم
 : البيت 

  م       دع سوء ظن زر شريفاً للكرمعَ نِ  ف ذاطب ثم صل رحماً تفز ضِ 
 ) .امة أطـَّ( ــ تقرأ ـــــ ـــ الطـَّآمة : ط 
رات( ــ تقرأ ـــــ ـــ الثَّمرات  : ث  ) .  أمثَّ
  ) .أصَّـاحلات ( ــ تقرأ ـــــ ــ الصَّالحات  :ص
   ) .أرَّمحن ( ــ تقرأ ـــــ ــــ الرَّحمن  : ر 
   ) .أتَّائبون ( ــ تقرأ ـــــ ـ التَّـآئبون   : ت
   ).أضَّالني ( ــ تقرأ ــــ ـــ الضَّـآلَّين  :ض
   ) .أذَّاريـات ( ــ تقرأ ــــ ــ الـذَّاريـات  : ذ 
   ) .أنـَّـاس ( ــ تقرأ ــــ ــــ النَّــاس  : ن 
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   ). أدَّاعي ( ــ تقرأ ــــ ــــ الـدَّاعي  : د 
   ).أسَّـائحون ( ــ تقرأ ــ ـــــ السَّآئحون  : س
   ).أظـَّانني ( ــ ــتقرأ ــ ــــ  الظـَّآنَّين :ظ 
    ).أزَّقوم ( ــ تقرأ ـــ ـــــ الـزَّقوم  : ز 
س ( ــ تقرأ ــــ ـــــ الشَّمس  : ش  ).  أمشَّ
 ).  ألـَّيل( ــ تقرأ ــــــــــ  اللَّـيل  : ل 

   :الـالم القمريــة   -ب  
املبدوء بأحد االسم  هي الالم اليت جي  إظهارها إذا دخلت على     

  : وهي أربعة عشرحرفا )  إبغ حجك وخف عقيمه( حروف 
:  األمثــلـة 
     اإلبـل   ؛   البقر   ؛   الغنم   ؛   الحـآقة   ؛   الجبـال   ؛

الكـافرون  ؛  الواقعة   ؛   الخائنين   ؛   الفائزون   ؛   العـاقبة   ؛   
   . ـون ؛   الـهُ    وتـالقرية   ؛   الياقوت  ؛  الـمَ 

 : الالم في وسط الكلمة : ثانيـاً  
   .ا ارهأو يف الفعل؛ وجي  إظهاالسم  وهي إما أن تكون يف

: أمثلتـها في االسم
          أْلسنتكم  ؛  ألْـوانكم  ؛  سْلسبيال  ؛  سْلطـانـا.   

    :أمثلتهـا في الفعل 
  ْنـاه ؛ قْلنا  ؛  وقْلن حاش هللاْلتقى ؛  فاْلتقمه ؛  أدخْلني ؛ أنزل  . 
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 : الالم المتطـرفة : ثالثـاَ 
   ؛  اجعلْ   ؛ قلْ  ؛ بلْ  لْ ه  :وهي اليت يف آخر احلرف أو الفعل يف 

   .وجي  إدغام هذه الالم يف مثلها ويف الراء ، وإظهارها عند بقية احلروف
:  أمثـلة إدغـام الالم في الالم  
 بـْل اليخافون بـالّ خيافون ( ــ تقرأ ـــــ ــ  . (
  بْل ال تكرمون بالّ تكرمون ( ــ تقرأ ـــــ ـ  . (
 قْل ال أقول لكم  قالّ أقول لكم ( ــ تقرأ ـــــ  . (
 هــْل لكــم  هــلَّكــم ( ــ تقرأ ـــــ  . (
  واجعــْل لي واجعــلِّي ( ــ تقرأ ـــــ ـ. (     

 :في الراء أمثـلة إدغـام الالم 
 بـْل رفعــه بـرَّفعــه ( ــ تقرأ ــــــ ـــ  . (
 بـْل ربــكم بـرَّبكــم ( ــ تقرأ ــــــ ــ  . (
   وقـْل  رب وقــرَّب  ( ــــ تقرأ ــــ ـــ  . (

:  مثل  الالم عند سائر حروف اهلجاء املتبقية ؛ وجي  إظهـار     
  بْل نحن ؛ بْل زعمتم ؛ هْل ثوب ؛بْل طبع ؛ بْل سولت ؛ فهْل ترى 

    .إىل آخر حروف اهلجاء املتبقية 
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  الـمـد وأقسـامـه
 .الزيــادة :  ـد لغةمَ معنى الْ  

 :إطالة الصوت عند النطق باحلرف ؛ وأحرفه ثالثة : معناه اصطالحا
 . ب ٰـ ٰ◌لـك ؛ الكتَ  ذَ : األلف الساكن املفتوح ما قبله  -أ 
 . وُدوا وا  ؛ نُ ـولُ ـقُ  : اكن املضموم ما قبلهالواو الس -ب 
 . اِتي ـاليتِني ؛ لحيي : الياء الساكن املكسور ما قبله  -جـ 

 . )ـا ـيهَ وحِ نُ ( : وقد مجعت أحرفه الثالثة يف كلمة 
 .أصلي وهو الطبيعي   ؛   فـرعي : والمـد قسمان 

 :وملحقاته  )األصـلي (المـد الطبيعي :أوالً 
أي ال ميد أقل من ( به  تقوم ذات احلرف إال هو املد الذي ال:  هتعريفـ
 . حركتانمده  سكون ، ومقدار وليس بعده مهز وال) حركتني 
الكسرة ؛ والفتحة نصف األلف   الضمة أو هي الفتحة أو: الحـركـة

 .الضمة نصف الواو ؛ والكسرة نصف الياء  و
 :األمثـلة 
، وا ؛ قتـُلواقُـولُ : الـواو  ،؛ َشـانئـكٰ◌لك   ذَ  : األلف 

 .  لي  ؛  عمـِلي  ؛  لحياِتي  ِ : اليــاء  
 
 



 - ۲٥  -

: ومقدار مد كل منها حركتان ، وهي : ملحقات المد الطبيعي أربعة 
الصـلة  ،)حي طهر(األلف في هجاء أحرف  ، د العوضم ، مـد البـدل (

  ) .الصغـرى 
 :مـد البـدل  -أ 

انية الساكنة حرف مد يناس  احلركة اليت قبلها؛ هو إبدال اهلمزة الث     
 .وعالمته أن يأيت حرف املد بعد اهلمزة 

:  أمثـلته 
 ِإيتاء  ؛ باِإليمان  ؛ ِإليالف  َءامن ؛  َءادم  ؛  ُأوتوا  ؛  وُأوذوا ؛ . 

 :  تـنـبـيــه
أبدلت اهلمزة الثانية الساكنة ألفا ألن األلف ) أَْأمن (  ءامن  أصل  -
 .َءادم ؛ َءاسى : س  الفتحة ؛ وكذلك ما ماثلها مثل ينا
أبدلت اهلمزة الثانية الساكنة واوا ألن الواو ) توا ؤْ أُ (  ُأوتوا  وأصل  -

 .ُأوذيـنــا  : يناس  الضمة ؛وكذلك ما ماثلها مثل
ألن الياء  أبدلت اهلمزة الثانية الساكنة ياء) مان ئْ إِ ( مانـِإيوأصل  -

 . ، ِإيتاء ِإليـالف : ؛ وكذلك ما ماثلها مثليناس  الكسرة 

 نظـرة في اجتماع همزة الوصل وهمزة القطع في الكلمة
إذا اجتمعت مهزتان األوىل مهزة وصل والثانية مهزة قطع وج  إسقاط      

:  مهزة الوصل وحتقيق مهزة القطع وصالً ؛ مثل 
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 الذي اؤُتمن ًء بتحقيق مهزة الوصل وتقرأ ابتدا )الِذْءمتن (  تقرأ وصال
) .  أُومتن (املضمومة وإبدال مهزة القطع واوا يناس  ضمة مهزة الوصل 

إلى الهدى ائتنا  وتقرأ ابتداًء بتحقيق مهزة ) إىل اهلَدْءتِنا(تقرأ وصال
 .)ناِإيتِ ( :سرة مهزة الوصلالوصل املكسورة وإبدال مهزة القطع ياًء تناس  ك

 .الني عليهما وقس ما ماثل هذين املث    
 :مـد العـوض  -ب 

هو إبدال التنوين املنصوب ألفا لدى الوقف ، مامل يكن التنوين على      
.  تاء التأنيث املربوطة 

:   األمثـلة
دراً مقت  مقتدرَا ( تقرأ وقفا . ( مـاًء  تقرأ وقفا ) مــاَء ا  . (
 ًسالسال)٥Fسالسال(تقرأ وقفا )١(. ًقواريرامعا)

٦F

  ).قواريرَا( اأ وقفتقر)٢
  :يف املواضع التالية  ثمودا ا كما ينون كلمة و هذه الكلمات ينونُه

 .٥١:،والنجم ٣٨ :، والعنكبوت ٣٨:، والفرقان ٦٨:هود  
؛ وإذا كان التنوين على تاء التأنيث املربوطة يوقف عليها باهلاء الساكنة      
:  مثل 
  ًيأتيها رزقها طمئنةً م آمنةً كانت  قريةً وضرب اهللا مثال  .
     ًقـرية  قريْه ( تقرأ وقفا. (  ًآمنـة  تقرأ وقفا ) آمنـْه . ( مطمئنـًة
  مطمئنـْه ( تقرأ وقفا. ( 

                                                           
.   ٤:سورة اإلنسان ) ١(
.   ١٦و  ١٥:سورة اإلنسان ) ٢(
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 :تـنـبـيــه في الوقف على الفعل المنون  
إذا رمست نون التوكيد اخلفيفة بالتنوين املنصوب يوقف عليها باأللف ؛      

 :تني وقد ورد ذلك يف كلم
:  من قوله تعاىل  )ولَيكوناً ( : أوالمهــا 
  ليسجنن ولَيـكوناً من الصاغرين )۷F١(  

 ) .ا ولَيكونَ ( فيوقف عليها باأللف بدل التنوين فتقرأ 
 ) .ولَيـكونَـمِّـن الصاغرين : ( وتوصل باإلدغام بغنة 

فيوقف  )۸F٢( لَنْسفعاً بالناصية : من قوله تعاىل  )لنْسَفعاً ( : ثـانيتهما 
وتوصل بقل  التنوين ) لَنْسـَفـَعـا ( عليها بإبدال التنوين املنصوب ألفا فتقرأ 

  ) .لََنْسَفـعـْمبِـنَّاصية :( عند الباء  خمفاة بغنة ميما
) : حي طهر( األلف في هجـاء األحـرف الخمسة  -جـ 

ويتألف هجاء كل من هذه األحرف من حرفني ؛ احلرف ذاته وألف      
   ) .حـا ؛ يـا ؛ طـا ؛ هـا ؛ را : ( عده ب

ومقدار مده حركتان فقط دون زيادة اهلمزة بعد األلف يف األحرف      
 .  حم اخلمسة املذكورة ؛ ودون  تشديد امليم يف 

؛  ) طـه   -ها ا ط( ؛ ) يـس   يـا -( ؛ ) حم  حا  -(:األمثـلة 
 ) .كـهـيـعـص  هـا يـا -( ؛ ) طس  طـا -( ؛ ) الر  را -( 
  :مـد الصـلة الصغــرى  -د 

                                                           
.   ٣٢ :سورة يوسف) ١(
.  ١٦ :رة العلقسو) ٢(
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 .هي زيادة حرف مد لفظي بعد ميم اجلمع وهاء الضمري:  الصـلة    
  :والصلة الصغرى قسمان 

 .الصلة الصغرى يف ميم اجلمع  - ١    
 .الصلة الصغرى يف هاء الضمري - ٢    
 : الصـلة الصغرى في ميم الجمع - ١
  :وجهني  وصلها ع قبل متحرك لدىعلم أن يف ميم اجلمع الواقا

 .صلتها بواو: الثاني .       اإلسكان كحفص : األول         
هي زيادة حرف الواو بعدها ومده قدر حركتني :  الصلة في ميم الجمع

 .كاملد الطبيعي ما مل يكن بعدها مهزة قطع 
 :األمثـلة       

  صلةال                                  اإلسكان    
  أنعمت عليهْم غير غري  وأنعمت عليهمُ (  تقرأ بالصلة -ــ ـ .(
 ِهْم مرضفي قلوبمرض  ومُ يف قلوِبه( ــ تقرأ بالصلة ــ ـــ. ( 
 :الصلة الصغرى يف هاء الضمري -٢

هي جعل ضمة هاء الضمري واوا وكسرته ياًء إذا وقع بني متحركني وميد      
 .مل يكن بعده مهزة قطع  قدر حركتني كاملد الطبيعي ما

 :األمثـلة 
  لُه مافي السماوات ما يف السماوات ولهُ ( ــ تقرأ ـــ ـ  . (
إال بإذنِه يعــلميعلم  ےإال بإذنهِ ( ــ تقرأ ـــ ــ  . (
صاحبُه وهو يحاورهوهو حياوره  وصاحبهُ ( ــ تقرأ ـــ ــ  . (
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  ومن آياتِه خلق خلق  ےومن آياتهِ ( ــ تقرأ ـــ ـــ . (   
 :تـنـبـيـه 

  : الهاءات التي ال صلة فيها أربعة    
فواكُه وهم  اهلاء من  :اهلاء من أحرف الكلمة األصلية ؛ مثل  -١

لئن لم ينته واهلاء منلئن لم تنتِه ألرجمّنك  واهلاء من  مكرمون
   .  لنسفعاً بالناصية 

) وهديناه(اهلاء من كلمة  :؛ مثل إذا وقعت هاء الضمري بني ساكنني  -٢
يف اآلية ) عليه ( واهلاء من كلمة  ،وهديناُه النجدين  يف اآلية 
 عليِه الذكر.  
يف اآلية ) إليه ( اهلاء من كلمة : إذا وقعت بني ساكن ومتحرك ، مثل  -٣
  ْز إليِه كـن . 
ة يف اآلي) له ( اهلاء من كلمة : إذا وقعت بني متحرك وساكن ؛ مثل  -٤
  لُه الملك ولُه الحمد  .

من الصلة الصغرى الكلمات التالية حيث استوفت شروط ويستثنى      
  :الصلة ولكنه يكسر هاءها من دون صلة ؛ وهي 

  )۹F١(نـُْؤتِِه ِمنهـا  : يف قوله تعاىل ) نؤته ( كلمة  -١
:  يف قوله تعاىل ) ونصله ... نوله ( كلميت  - ٣و ٢

            ِِّه ما توَلى وُنْصِلِه جهنم نـَُول)۱۰F

٢( .
                                                           

.   ١٤٥:أل عمران ) ١(
.  ١١٥ :النساء ) ٢(
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۱۱F(أرِجِه وأخـاه : من قوله تعاىل) أرجه ( كلمة  -٤

١(.  
۱۲F(ويخش اهللا ويتِقِه فأولئك  : يف قوله تعاىل ) يتقه ( كلمة  -٥

وهو )٢
 .يكسر قافها وهاءها من دون صلة 

۱۳F(ومن يأتِه مؤمناً  :يف قوله تعاىل ) يأته ( كلمة -٦

، وله يف هذه )٣
 .لكلمة وجهان والوجه اآلخر هو الصلة ا
  .قرأها بكسر اهلاء مع الصلة  إليهم ےِفألِقه كلمة  -٧

   :فـرعي ـمـد الـال: ثـانيــاً  
 .وهو املد الزائد على املد الطبيعي بسب  اهلمز أو السكون 

 :  وهو ثالثة أنواع:  ـد بسبب الهمزمـ الْ ١
 .المد الجائز المنفصل  -ب .        المد الواجب المتصل  -أ 

 .  مد الصلة الكبرى -جـ 
 :متصل ــد الواجب المـال -أ 

وهو أن يأيت حرف املد واهلمزة بعده يف كلمة واحدة ؛ ومقدار مده      
. ثالث حركات أو أربع حركات 

 .؛ بريئـا ؛ النسيء ؛ ليسوُءوا ؛ قروء جـآء المآلئكة ؛ :األمثلة  
ء املد واهلمزة بعده يف كلمة واحدة ؛ ومسي واجباً ومسي متصالً لي     

 .إلمجاع القراء على مده أكثر من حركتني 
                                                           

.   ٣٦:، الشعراء ١١١:األعراف ) ١(
.   ٥٢:الـنور ) ٢(
.   ٧٥:طــه ) ٣(
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 :ـد الجــائز المنفصل مالـ -ب 
؛ كلمة واهلمزة يف أول الكلمة بعدهوهو أن يأيت حرف املد يف آخر ال     

 :  ومقدار مده حركتان أو ثالث أو أربع حركات
 :  األمثــلة
  بعهدي أوف أنفسكم ؛ قولوا آمنا آدم ؛ قوا يا أيها ؛ يا ، . 
ومسي منفصال لوجود املد يف آخر الكلمة واهلمزة يف أول الكلمة  
 .، ومسي جائزاً جلواز قصره وتوسطه األخرى 

 :مـد الصـلة الكبرى  -جـ  
هي زيادة حرف مد بعد ميم اجلمع أو هاء الضمري الواقعني قبل مهزة 

 :ان أو ثالث أو أربع ، وهي قسمان مده حركت القطع ومقدار
. الصـلة الكربى يف ميم اجلمع  -أ 
. الصلة الكربى يف هاء الضمري  -ب 

 :الصـلة الكبرى في ميم الجمـع  -أ 
اإلسكان ؛ أو : إذا وقعت ميم اجلمع قبل مهزة قطع جاز فيها وجهان 

 :وعند صلتها متد بقدر املنفصل . صلتها بواو 
 :صر أو التوسط ؛ مثــل بالقصر أو فويق الق

  اتقوا ربكْم إن إن  واتقوا ربكمُ ( ــ تقرأ ـــ ـــ. ( 
  َكمعليكْم أنفسكم أنفسَ  وعليكمُ ( ــ تقرأ ـــ ـــ. ( 
  يأتوكْم أسارى أسارى  ويأتوكمُ ( ــ تقرأ ــ ــــ. ( 

 :الصـلة الكبرى في هاء الضمير  -ب 
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اًء إذا وقع بني املتحرك ومهزة هي جعل ضمة هاء الضمري واوا وكسرته ي
القطع ؛ ومتد مبقدار املد املنفصل ؛حركتني أو ثالث أو أربع حركات ؛ مثـل 

: 
  وأمرُه إلى اهللا  إىل اهللا  ووأمرهُ ( ــ تقرأ ــــــ. ( 
  عند ربِه ِإنه إنه ےعند ربهِ ( ــ تقرأ ــــ ـــ. ( 
  وهو يحاورُه أنا  أنا  وورهُ وهو حيا( ــ تقرأ ـــــ . (

: من ذلك الكلمتان التاليتان حيث تكسر هاؤمها دون صلة ويستثنى 
  يـَُؤدِّه إليك  ٧٥:آل عمران[) إليك  ےيؤدهِ (  تقرأ -ــــ [. 

  فألقـه إليهم  ٢٨:النمل[) إليهم  ےفألقـهِ ( ــ تقرأ ــ[ . 

 : ، وهو قسمان مـد الفرعي الذي سببه السكونــ  ال٢
 .مد سكونه أصلي  -ب .       ه عارض مد سكون -أ 
 .املد العارض واللني : ، وهو قسمان  المد الذي سكونه عارض -أ 

هو املد الطبيعي قبل آخر الكلمة :  المد العارض للسكون: أوالً 
املوقوف عليها بالسكون العارض ؛ ومقدار مده حركتان أو أربع أو ست 

  .حركات 
 :أمثـلة ذلك 

  ْلرحيْم   ؛   تكذباْن  ؛  العقاْب  ؛  يؤمنونْ ؛  ا  العالمين . 
هو املد الواج  املتصل يف آخر الكلمة :  المد المتصل العارض

املوقوف عليه بالسكون ؛ ومسي متصالً لوجود اهلمزة بعد حرف املد يف 
 .كلمة واحدة ومسي عارضاً لسكون اهلمزة لدى الوقف 
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جيوز قصره  كات ؛ والويوقف عليه بثالث حركات أو أربع أو ست حر
 :حركتني لقوة اهلمزة بعده ؛ مثـاله 

  ْلستن كأحد من النساْء  ؛  ثالثة قروْء  ؛  إنما النسيء . 
 :ـين مـد اللِّ : ثانيـا 

هو الواو والياء الساكنان املفتوح  ما قبلهما قبل آخر الكلمة املوقوف 
ة مهزة أو حرفاً عليها بالسكون العارض ؛ وال فرق يف أن يكون آخر الكلم

 .آخر 
 :األمثـلة 
  يَـْوْم  ؛ َخـْوْف ؛  السَّْوْء  ؛  اثنتَـْيْن  ؛  َشْيْء  ؛ َضْيْف . ومقدار
لعارض للسكون ؛ وال مد يف حركتان أو أربع أو ست حركات ؛ كامده 

 .اللني وصال 
 ) :الالزم ( المـد الذي سكونه أصـلي ،  -ب 

د الذي يسبق حرفاً ساكناً سكوناً أصلياً هو امل:  مـد الالزمـتعـريف ال
؛ وهو أو احلرف ؛ ومقدار مده ست حركات حرفاً مشدداً يف الكلمة أو

 :قسمان 
 .  وكل منهما ُمثـَقٌَّل وُخمَفَّف ؛ وحـرفي كـلمي

 
 :المد الالزم الكلمي المثقل : أوال 

هو املد الذي يسبق حرفاً مشدداً يف الكلمة ؛ وهو كثري الوقوع يف 
 :القرآن الكرمي ؛ مثـل 
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 مآسَّـا ؛ الّضآلِّين ؛  الّصآخَّـة  ؛ الطآمَّة  ؛ أتحآجُّوِني تي. 
 :المد الالزم الكلمي المخفف : ـا ثاني

هو املد الذي يسبق احلرف الساكن سكوناً أصلياً يف الكلمة وليس يف 
 :القرآن الكرمي مثل له إال يف كلمتني 

قل إن صالتي  : يف قوله تعاىل  ] ١٦٢:األنعام[ محياْي  كلمة  •
حيث يسكن الياء ؛ .  ومماتي هللا رب العالمين  ونسكي ومحيايْ 

فاً ووق) وممايت وْحميآيْ (وجي  مد األلف حينئذ مدا الزما وصالً 
   ) .يـآْي ومحْ (
آآلن وقد كنتم به : يف قوله تعاىل  ] ٥١،٩١:يونس[ آآلن  كلمة  •

 : آآلن وقد عصيت قبلُ :وقوله تعالى  تستعجلون 
حيث تسقط اهلمزة اليت بعد الالم وتنقل  :وله فيها ثالثة أوجه  

فيجوز مد األلف اليت قبل الالم ست ) آالن(حركتها إىل الالم فيصري نطقها 
وجيوز تسهيل مهزة  ،أو حركتني اعتداداً بالعارض ،حركات اعتداداً باألصل
 ) .ن أَاال(  ثالثاً  الوصل من دون مد وجهاً 

  مالحظة فيما لوسبقت همزة االستفهام همزة أل التعريف
إذا سبقت مهزة االستفهام مهزة أل التعريف ففي مهزة أل التعريف 

وجهان التسهيل و اإلبدال ؛ وذلك يف ثالث كلمات وقعت كل منها يف 
  :موضعني من القرآن الكرمي 

 ءالذكرين  ]١٤٤؛١٤٣:األنعام[. 
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  ءاهللا ]٥٩:والنمل ٥٩:يونس[. 

  .اإلبدال مع املد املشبع والتسهيل بدون مد : فيكون فيهما وجهان 
، ويكون فيها مد الزم كلمي خمفف عند اإلبدال :  ]٩١؛ ٥١:يونس[  ءاالن

 .ثالثة أوجه كما سبق بيانه 
 ) .حرف املد و لفظ ما بني اهلمزة :والتسهيل  (
 :  المـد الالزم المخفف الحرفي: ثانيا 

: ون يف مثانية أحرف نزلت يف فواتح السور ؛وهي حروف ويك
) . نقص عسلكم  (

  ) .ميم  -كاف  -الم  -سين  -َعْين  -صاد  -قاف  -نون  (
ويتألف هجاء كل منها من ثالثة أحرف ؛ يتوسطها حرف مد أو لني 

ين يف ؛ وحرف اللِّ ) سني(والياء يف ) صاد(واأللف يف ) نون(كالواو يف 
 ) .ينعَ (
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 :المـد الالزم المثقل الحرفي  -أ  
هو املد يف هجاء احلرف املدغم ثالثه فيما بعده وذلك يف حرفني فقط 

: األلف يف هجاء الالم لدى إدغام ميمها يف امليم : مها 
  ) .آلمِّـــيم ــ تقرأ ـــــ ـــالْم ميم  مل -(

اء يف الشعر) طسم(ا يف امليم يف والياء من سني لدى إدغام نونِه
:   والقصص 

ــيم ــ تقرأ ــــــ ــــسني ميم (   ) .سيمِّ
 .ومقدارمده ست حركات 

 :المـد الالزم المخفف الحرفي  ب -
هو املد يف هجاء احلرف الذي مل يدغم ثالثه فيما بعده ؛ ومقدار مده 

) كهيعص(والكاف والعني والصاد من) الر( كالالم من : ست حركات 
) .  تلكطس، (من) س(و) ن(و) ق(و

الطول ؛ أي أربع أو ست  التوسط أو: ويف عني خباصة وجهان 
 .حركات 

  :وجهان لدى وصلها بلفظ اجلاللة  الم اهللاويف فاحتة آل عمران 
 ) . مـــيَم اهللا( طول الياء مع فتح امليم : أوال 
 ) . ميَم اهللا( قصر الياء مع فتح امليم :  ثانيا

 :فواتح السور  الحروف الهجائية التي نزلت في
: نزل يف فواتح السور أربعة عشرحرفا جمموعة يف      
) نص حكيم قاطع له سر( أو يف ) هطرق سمعك النصيح(  
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الم  -ألف  -كاف  -عين  -ميم  -سين  -قاف  -را  -طا (  
 :وتنقسم إىل ثالثة أقسام .  )ها  -حا  -يا  -صاد  -نون  -

 .ط قسم المد فيه وهو حرف األلف فق -أ 
 ) .حي طهر : ( قسم ميد حركتني وهي مخسة أحرف  -ب 
) . نقص عسلكم : ( قسم ميد ست حركات وهي مثانية  -جـ 
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      األلفات التي تثبت وقفـاً و تسقط وصالً 
: يف القرآن الكرمي أربع ألفات تثبت وقفاً وتسقط وصالً وهي 

 . ]٣٨:سورة الكهف[ لكنَّـا  ألف : أوال 
  لكنَّـا هو اهللا  لكنَّ هو اهللا ( ــ تقرأ وصال ــــ ـ (. 

 ) .لكنَّـا ( ــ ـ وتقرأ وقفا ــ                           
 : مثل. بعدها مهزة قطع حيثما وردت اليت ليس: أنـاألف : ثانيا 

) . إمنا أَن نذير ( ــ تقرأ وصال ــــ ــ  إنما أنا نذير
 .) . ـاإنما أنَ ( باأللف مدا طبيعيا ويوقف عليها 

 :اليت بعدها مهزة قطع فهي على قسمني   أناأما ألف
وهذه ميد :  التي قبل همزة قطع مفتوحة أو مضمومة أنا   -أ 

: ألفها وصال مدا جائزا منفصال ؛ مثل 
  وأنآ َأول المسلمين   ؛   قال أنآ ُأحي وأميت  .
وهذه يف ألفها وجهان :  قطع مكسورةالتي قبل همزة  أنا   -ب 

  :
. ا مع املد اجلائز املنفصل إثباتُه -.       إسقاط األلف  -
   إن أنا إال  إن أَن إال( ــ إسقاط األلف ـــــ ــ . ( 

 ) . إن أنـآ إال( إثبات األلف مع املد اجلائز املنفصل 
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  ]٦٦:حزاباأل[ الرسوال  ، ]١٠:األحزاب[ الظنونا وأما ألفات 
السبيال  ]فتثبت وصالً ووقفاً  ]٦٧:األحزاب.               

حـذف حـرف المـد اللتقـاء الساكنين 
 إذا وصلت كلمة يف آخرها حرف مد بكلمة أخرى أوهلا ساكن ؛

 :؛ مثل حيذف حرف املد اللتقاء الساكنني
 والمقيمي الصالة  واملقيِم الصالة ( ــ تقرأ وصال ـــ ــ. ( 
 محلي الصـيد  مـحلِّ الصيـد ( ــ تقرأ وصال ـــ ـــ. 
 آمنوا اتقوا اهللا  آمُن اتُق اهللا ( ــ تقرأ وصال ـ ـــــ. ( 
 هـدنا الصراطا  إهـدَن الصراط ( ــ تقرأ وصال ـــ ــ. ( 
 وقاال الحمد هللا  وقاَل احلمد هللا ( ــ تقرأ وصال ـــ ـــ . (
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  ـهمـزة وأحكـامهـاال
وهي . ن أقصى احللق متصف باجلهر والشدةهي حرف خيرج م: ةزَ مْ هَ الْ 
 :يقلقل لسببني  غري أنه ال .ومهزة وصل  مهزة قطع  ؛: قسمان 

 .يستسيغ قلقلتها والسامع ال يستلذها  أن القارىء ال: األول 
حقيق أن اهلمزة غري ثابتة بل هي خاضعة للتغيري ما بني الت: الثاين 

 .والتسهيل واإلبدال واإلسقاط والنقل 
 .ا من غري تغيري هو النطق ِبه:  التحقيق -
 . وحرف املدما بني اهلمزة  باهلمزة هو النطق: التسهيل  -
 .هو حتويل اهلمزة إىل ألف أو واو أو ياء :  اإلبـدال -
 .هو عدم النطق باهلمزة : اإلسقاط  -
 .ل حركتها إىل احلرف الساكن قبلهاهو إسقاط اهلمزة ونق:  لنـقـلا -

: وإليك بيان أحكام مهزة القطع 
 : حـكم الهمزة الـمنفـردة: أوال 

 ٩٤:الكهف[  يأجوج ومأجوج أبدل قالون اهلمزة ألفا يف كلميت  -
) . ياجوج وماجوج ( حبيث تقرآن ] ٩٦:واألنبياء

الياء اليت  ،وأدغمت يف]٧٤:مرمي[  رِئـيــاً  وأبدل اهلمزة يف كلمة  -
 ) . رِيـَّـا (بعدها 

).  ِمْنَساَته ( فتقرأ ] ١٤:سبأ[ ِمْنَسأََته وأبدل اهلمزة ألفا يف كلمة  -
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).   َسال( فتقرأ ] ١:املعارج[ سـَأل وأبدل اهلمزة ألفا يف كلمة  -
فتقرأ ] ٨:واهلمزة ٢٠:البلد[  مْؤَصدة وأبدل اهلمزة واوا يف كلمة  -

 ) . ُموَصـدة( 
] ٤:اإلخالص[ ُكُفـواحيثما وردت و ُزَواً ـهَمهَز الواو يف كلميت  -

 ) . ُكُفـؤاً  (و ) ً◌ ُهُزؤا( فتقرآن 
: وما اشتق منها من كلمات وهي   وةبُ النُّ  َمهَز الواو يف كلمة  -
 ُّالنبوءة ← وةبُ الن    النبيء ← النبي 

   نبيـئا ← نبيا           نـبيء ← نبي 
النبيئون ← لنبيونا      النبيئين ←النبيين  
األنبيئاء ← األنبياء     أنبـئـاء  ← أنبياء 

 .وذلك حيثما وردت  
إن وهبت نفسها  :   من ذلك عند الوصل مهاينموضعـثـنى واسـتَ 
] ٥٣:األحزاب[  بـيوت النبيء إال ،  ]٥٠:األحزاب[  للنبيء إن

  .  النبيِّ إال   إن للنبيِّ  حيث يقرأمها كحفص
 .أما إن وقف عليهما فله اهلمز فيهما 
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:  الهمـزتـان في كلمـة: ثانيا  
 :تكون اهلمزة يف الكلمة على ثالثة أنواع 

 .  همَءأَلـد  ؛ َءأَنذرتَ  : ، مثل  األولى مفتوحة والثانية مفتوحة -١
كم  ؛ َأُؤنـزل ؛ َأُؤنـبـئـ : ، مثل األولى مفتوحة والثانية مضمومة  -٢

. وال رابع هلن يف القرآن   َأُؤلقي
 .  َأِءذا  ؛  َأِءنـا : ، مثل  األولى مفتوحة والثانية مكسورة -٣

ففي احلاالت الثالث جي  إدخال ألف بني اهلمزتني ؛ وتسهيل اهلمزة 
 :الثانية ؛ وبيان ذلك كاآليت 

  َءألـد   َءاْاَلـد ( ــ تقرأ ــــــــــ. ( 
  َهمأَنذرتَ  ء  م َءاْاَنذرَته( ــ تقرأ ـــــ ــــ. ( 
 َأُؤنـبـئـكم َءاْاُنـبـئـكم ( ــ تقرأ ـــــ ــ. ( 
 َأُؤنـزل  َءاْاُنـزل ( ــ تقرأ ـــــ ـــــ. ( 
  ِيَأُؤلـق   ي َءاْاُلـقِ ( ــ تقرأ ــــــــــ. ( 
 َأِءذا  ذا َءاِْا◌ِ (  ــتقرأ ـــــ ـــــــ. ( 
 َأِءنــا  نــاِا◌ِ َءاْ ( ــ تقرأ ـــــ ـــــ . ( 

حيث ال إدخال بني  أَِئمـة ويستـثنى من هذه القاعدة كلمة 
   . )أَِامـة ( اهلمزتني إمنا يسهل اهلمزة الثانية فقط ؛ فتقرأ 

، بزيادة مهزة اآلستفهام وبضم ]١٩:الزخرف[ َأشهدوا خلقهم قرأ  -
 ما بني اهلمزة والواو،وله ما بني اهلمزتني الوجهان،اهلمزة الثانية وتسهيلها 

 .  )َءُاشـهدوا: (، وعدم اإلدخال ) َءْاُاشهدوا: (اإلدخال
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يف مواضعها الثالث وسهل اهلمزة  ءامنتمزاد مهزة االستفهام يف كلمة  -
: الثانية من دون إدخال ألف بني اهلمزتني فتقرأ 

     قال فرعون أََامـنـتـم به  ]١٢٣:عرافاأل[. 
     قال أََامـنـتـم لـه  ]٤٩:؛الشعراء ٧١:طـه[. 

 ) ناتُ هَ َءاَْالِ (فتقرأ ]٥٨:الزخرف[ناهتُ َءأَْالِ سهل اهلمزة الثانية يف كلمة  -
حيثما   أرأَيت  ؛  أرأَيتكم  ؛  أرأَيتم وسهل اهلمزة الثانية من  -

 .وقعت يف القرآن الكرمي 
 : في القرآن الكريم ـكررـمُ ـام الاالستفه *  

لالستفهام املكرر يف القرآن الكرمي أحد عشر موضعا يف تسع سور، 
 ةأثبت قالون مهزة االستفهام يف اجلزء األول وحذفها يف اجلزء الثاين يف تسع
مواضع ؛ وحذف مهزة االستفهام من اجلزء األول وأثبتها يف اجلزء الثاين يف 

 :موضعني ؛ وإليك بيان ذلك 
التي أثبتت همزة االستفهام في األول وحذفت  ةلمواضع التسعا: أوالً 

 :من الثاني 
١-   لفي خلق جديدإنـا كنا تراباً َءإذا  ] ٥:الرعد[ .  
   . ]٩٨؛٤٩:اإلسراء[  ملبعوثونإنـا  كنا عظاماً ورفاتاً َءِإذا  -٣و٢
٤-  ملبعوثونإنا   تراباً وعظاماً  متنا وكناَءِإذا  ]٨٢:املؤمنون[ . 
٥-  لفي خلق جديدإنا   ضللنا يف األرضَءِإذا ]١٠:السجدة[  .
.  ]٥٣؛١٦:الصافات[ ..اإنـ  متنا وكنا تراباً وعظاماً َءِإذا  -٧و٦
٨-  ملبعوثونإنا  متنا وكنا تراباً وعظاماً َءِإذا  ]٤٧:الواقعة[ . 
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٩-  كنا؛ إذا  يف احلافرة ملردودونَءِإنا ] ١١و١٠:النازعات[ . 
الموضعان اللذان حذفت فيهما الهمزة من الجزء األول وأثبتت : انياث

 :في الجزء الثاني 
١-   ملخرجونَءِإنا  كنا ترابا وءاباؤناإذا  ] ٦٧:النمل[ . 
٢-  لتأتون أئِـنكم... لتأتون الفاحشةإنكم] ٢٩-٢٨:العنكبوت[. 

 : الهمـزتـان في الكلمتين: ثالثا 
 .خمتلفتان  -متفقتان : مان اهلمزتان يف الكلمتني قس

 :على ثالثة أنواع  الهمزتان المتفقتان في الكلمتين -أ 
 .مكسورتان  -مضمومتان  -مفتوحتان          

 :الهمزتان المفتوحتان  -١
إذا جاءت مهزة مفتوحة يف آخر الكلمة ووصلت بكلمة أوهلا مهزة 

ا حبذف اهلمزة مفتوحة وج  إسقاط اهلمزة األوىل مع جواز القصر اعتداد
 .األوىل ، وجواز التوسط اعتدادا حبذف اهلمزة الثانية 

 :األمثـلة 
 جـاَء َأحـد  جــا َأحــد ( ــ تقرأ ـــ ــ. ( 
 جـاَء َأمـرنا  جــا أَمـرنا ( ــ تقرأ ــــ ـ. ( 
 :الهمـزتان المضمومتـان  -٢

زة كلمة ووصلت بكلمة أوهلا هم إذا جاءت مهزة مضمومة يف آخر
 :مضمومة وج  تسهيل اهلمزة األوىل ، مثل 

 أوليـاُء ُأولئك  أولياُ  أُولئك ( ــ تقرأ ـــ ـــ. ( 
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قصرها لضعف اهلمزة : وجيوز يف األلف قبل اهلمزة املسهلة وجهان      
. املسهلة ؛ أو مدها متصال اعتدادا باألصل ؛ وهو املختار 

: الهمـزتان المكسورتـان  - ٣
زة مكسورة يف آخر كلمة ووصلت بكلمة أوهلا مهزة إذا جاءت هم

 :مكسورة وج  تسهيل اهلمزة األوىل ، مثــل 
 من السماِء ِإن  من السماِ  إن ( ــ تقرأ ــــ ـــ. ( 

قصرها لضعف اهلمزة : وجيوز يف األلف قبل اهلمزة املسهلة وجهان     
  .املسهلة ، ومدها اعتدادا باألصل ؛ وهو املختار 

 : الهمزتـان المختلفتـان في الكلمتين -ب 
 :تنقسم اهلمزتان املختلفتان يف الكلمتني إىل مخسة أقسام      

. مضمومة مفتوحة  -مفتوحة مكسورة  -مفتوحة مضمومة   -
 .مكسورة مفتوحة  -مضمومة مكسورة  -
إذا جاءت مهزة مفتوحة يف آخر كلمة ووصلت بكلمة أوهلا مهزة  - ١

   :هيل اهلمزة الثانية ما بني اهلمزة والواو ؛ مثل مضمومة وج  تس
 جـاَء أُمـة  جـاَء اُمـة(  تقرأ ـــ ــــ  . ( 
كلمة ووصلت بكلمة أوهلا مهزة  إذا جاءت مهزة مفتوحة يف آخر - ٢

  :مكسورة وج  تسهيل اهلمزة الثانية ما بني اهلمزة والياء ، مثل 
 تـفيَء ِإلى  يفَء ِاىلتـ(  تقرأ ـــ ـــــ  . ( 
إذا جاءت مهزة مضمومة يف آخر كلمة ووصلت بكلمة أوهلا مهزة  - ٣

 :مفتوحة وج  إبدال اهلمزة الثانية واوا مفتوحة ، مـثل 
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 السـفهاُء َأالالسفهاُء َوال (  تقرأ ـــ ـــــ. ( 
إذا جاءت مهزة مضمومة يف آخر كلمة ووصلت بكلمة أوهلا مهزة  - ٤

 :ا وجهان مكسورة فيجوز فيه
 :تسهيل اهلمزة الثانية ما بني اهلمزة والياء ، مثل  -أ 
 يشاُء ِإلى  يشاُء ِاىل (  تقرأ ــــ ـــــ. ( 
 :  ، مثل مكسورةا إبدال اهلمزة الثانية واوً  -ب 
 يشاُء إلى  يشاُء ِوىل(  ـتقرأ ـــ ـــــــ  . ( 
ة أوهلا مهزة كلمة ووصلت بكلم إذا جاءت مهزة مكسورة يف آخر - ٥

 :مفتوحة وج  إبدال اهلمزة الثانية ياًء مفتوحة ، مثل 
 من السماِء َأوائتنا  من السماِء يَوائتنا (  ـتقرأ ـ ـــ . (
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  همـزة الوصـل
ويف االسم  هي مهزة تثبت ابتداًء وتسقط درجاً ، وتكون يف احلرف ويف

 :  الفعل 

 :الحرف  همزة الوصـل في أ -
ال توجد مهزة الوصل يف احلرف إال يف أل التعريف ، وتقرأ بإثبات اهلمزة 

 ) . لرَّحمن ، أهللاألعالمين ، أ : (ابتداًء 

 :االسم  همزة الوصل في ب -
، يف سبعة أمساء وردت يف القرآن الكرمي االسم  تكون مهزة الوصل يف

 :هي 
و اثنين ، اثنتان أو، ابن ، ابنة ، امرؤ ، امرأة ، اثنان أ اسم 
 . اثنتين

 : أمثـلتـها
) . ه أمحدْسمُ  يَ من بعدِ ( ـــ تقرأ وصال ـــ اسمه من بعديَ : اسم
 ) .عيَس ْبن مرمي( ـ تقرأ وصال ـــ عيسى ابن مريم  : ابن 
 ) .ومرَمي ْبنة عمران( تقرأوصال ــــ  عمران تومريم ابن: ابنة 
 ) .إِن ْمرؤ هلك( ـأ وصال ـــــ تقر إِن امرٌؤ هلك :امرؤ
) . العزيز تقالِت ْمرأ( ـنقرأ وصال ــ ـ زالعزي تقالِت امرأ:امرأة
  ) .حني الوصيِة ْثنان( تقرأ وصال ـــ ــ حين الوصيِة اثنان:اثنان
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 ) .َهِني ْثنني ٰـ إلَ (  ـــــ تقرأ وصال ـــ يِن اثنينهَ ٰـ إل:اثنين
 ) .منُه ْثنتا عشرة (  ـــ تقرأوصال ـ منه اثنتا عشرة عينا:اثنتان
 ) .فإن كانَت ْثنتني( ـــ تقرأ وصال ـــ فإن كانتا اثنتين:اثنتين

 :همزة الوصل في الفعل  جـ -
ين باهلمزة تكون يف أمر الثالثي وماضي اخلماسي والسداسي املبدوئَ 

 .وأمرمها ومصدرمها 
۱٤F( أمر الثالثي -١

  جاخرُ  ل -ادخُ  ح -افتَ  ب -اضرِ  :، مثل )١
 :ماضي الخماسي وأمره ومصدره  -٢

 .، اسودتيضت، ابانتقمنا، انطلق، اختلف: ، مثلماضي اخلماسي
 .  ِربْ اصطـِبْر ، اقـتَ  : أمر اخلماسي ، مثل  -

                                                           

ال مهزة وصل يف أمر الثالثي املثال وال األجوف وال اللفيف :  مالحظة على أمر الثالثي) ١(
 .املفروق وال مهموز الفاء وال املضعف 

فعل أمر ، الواو جلماعة الفاعلني، ):قْع ( ، الفاء لالبتداء،فقعوا له ساجدينحنو  :املثال  أ -
) .   وقعَ (ماضيه 

 )قام قال -(ماضيهما  قم الليل  قل اهللا -  :حنو : األجوف -ب 
فعل أمر ، والواو جلماعة الفاعلني ، ):ِق ( قوا أنفسكم   :حنو : اللفيف املفروق  -جـ 

 .) وقى ( ماضيه 
 ) .أكَل  أخَذ -( ماضيهما  كلوا مما يف األرض خذ الكتاب - :حنو : مهموز الفاء  د -
فعل أمر ، الواو جلماعة ): ِفرُّوا ( الفاء لالستئناف ،  ففروا إىل اهللا  :حنو : املضعف  -هـ 

 )  فرَّ ( ماضيه . الفاعلني 
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 .  الف ، انبعاثهمـاختِ  : مصدر اخلماسي ، مثل  -
 :ماضي السداسي وأمره ومصدره  - ٣

 .  استكَبر ، استفَتحوا ، اشمأزَّت : ماضي السداسي ، مثل  -
 .  استغِفر ، استعينوا : أمر السداسي ، مثل  -
 .  استكباراً ، استغفاراً  : مصدر السداسي ، مثل  -
 :  سوى ما ذكرناه من اهلمزات يف القرآن مهزات قطع ، مثل وما
 إستبرق ، أحمد ، أتى ، إلياس ، إسماعيل   . 

 :تداًء حركات همزة الوصل اب
، اَلرحمن ، اَلرحيم : تفتح مهزة الوصل يف أل التعريف ابتداًء ، مثل  أ -

 .  اَلقرآن
 ، ُاضطُررُج، ُادُخلوااُخ : تضم يف أول الفعل املضموم ثالثه ، مثل  ب -
  .الكلمات التالية  وتستثنى :  ابُنوا ، امُضوا ، اقُضواامُشوا  ، 
 لصلتها بواو اجلماعة  حيث ضمة احلرف الثالث عارضة. 
 :تكسر فيما سوى ذلك ، حنو  جـ -
 ِاقرأ ، ِاضرب ، ِاختالف ، ِانبعاث ، ِاقتـتل ، ِابتغاء ، ِافـتراء  . 

إذا دخلت همزة االستفهام على همزة أل التعريف  :  مالحـظة
 : وال تسقط ، مثل. وجهان : أو تسهل تبدل همزة أل الوصل ألفاً 

  آلذكرين ، آهللا . 
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 : تحريك الحرف الساكن قبل همزة الوصل
، إذا وقعت مهزة الوصل بعد احلرف الساكن ففي ذلك ثالث حاالت 

 :إما أن حيرك بالفتح أو بالضم أو بالكسر 
مَن   : مهزة الوصل حيرك النون فيها بالفتح ، مثل ) ِمْن ( إذا سبقت  أ -

 .  الـسماء ، مَن األرض
 :مهزة الوصل بالضم ، مثل  حيرك ميم اجلمع قبل ب -
     عليـكُم الصـيام ، إليكـُم السالم   

حيرك احلرف الساكن قبل مهزة الوصل بالكسر إذا كانت مهزة الوصل  جـ -
 :مفتوحة أو مكسورة ابتداء ، مثل 

 أِن امشوا ، أِن اضرب ، أِن اصنع الفلك  . 
 من علٍق اقرأ   ْقرأ  من علقنِ ( ـــــــ تقرأ ــــــ. ( 
  من رجز أليٍم اهللا  من رجز أليُمِن اهللا الذي سخر (  ـ تقرأ ــــــ
 .  مع مراعاة ترقيق لفظ اجلاللة لكسر ما قبله) . لكم 

، حيرك احلرف الساكن بالضم إذا كانت مهزة الوصل مضمومة ابتداًء  د -
 :مثل 
  ُجقالت  اخر  قالُت ْخرج (  ـــــ تقرأ ـــــ. ( 
 دوااعبُ   أن  أُن ْعـبدوا (  ــــــ تقرأ ـــــ. ( 
   صنقُ اأو  أُو ْنقص (  تقرأ ـــــ ـــــــ. ( 
  ُرمحظوراً  انظ  حمظوَرُن ْنظر (  ـــــ تقرأ ـــــ. ( 
 ضركُ وعذاٍب  ا  وعذاِبُن رْكض(  ـــ تقرأ ـــــ  . ( 
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 :مالحظة 
المضمومة كما يالحظ ضم نون التنوين وصال قبل همزة الوصل 

 .مثلنا 
ويالحظ كسر نون التنوين وصال قبل همزة الوصل المفتوحة أو 

. المكسورة كما مثلنا 
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مخـارج الحـروف 
، موزعة على مخسة مواضع، ارج احلروف سبعة عشر على املختارمخ
:  هي 

.    اللسان  - ٣       .       احللق  - ٢     .       اجلوف  - ١
. اخليشوم  - ٥.            الشفتان  - ٤
: الجـوف  - ١

هو اخلالء يف الفم عند تباعد الفكني لدى النطق بأحرف املد ، وفيه 
: خمرج واحد خيرج منه أحرف املد الثالثة 

. األلف الساكنة املفتوح ما قبلها  -أ 
.  الواو الساكنة املضموم ما قبلها  -ب 
. ما قبلها الياء الساكنة املكسور  -جـ 

. وتسمى األحرف املدية أو اجلوفية 
. أدىن  -أوسط  -أقصى : وفيه ثالثة خمارج : الحـلق  - ٢
) . اهلمزة واهلاء : ( أقصى احللق وخيرج منه  -أ 
) . العني واحلاء : ( أوسط احللق وخيرج منه  -ب 
) .  الغني واخلاء : ( أدىن احللق وخيرج منه  -جـ 

.  )لقية األحرف الح( وتسمى 
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: وفيه عشرة خمارج : اللســان  - ٣
: احلنك األعلى وخيرج منه  مع استعالئه وما حياذيه من أقصى اللسان -أ

). فاالق(
: مع استفاله وما حياذيه من احلنك األعلى وخيرج منه  أقصى اللسان -ب

) . الكاف(
. ما من اللهاة لقرِبهباللهويين  -أي القاف والكاف  -ويسميان     
اجليم والشني : (وما حياذيه من احلنك األعلى وخيرج منه وسط اللسان -جـ

، ، أو املضمومة  ) يَعلمون: (، أي الياء املفتوحة مثل ) والياء غري املدية
، أو الساكنة بعد فتح ) يَدِي اللَّه: (، أو املكسورة مثل ) يُوقنون: (مثل 
) . عَلْيهم: (مثل 

. ا خترج من شجر اللسان ، أي أصله نَّهأل )األحرف الشجرية(وتسمى    
وما حياذيها من األضراس العلوية اليمىن أو اليسرى ، أو  حافة اللسان -د

، وخروجه من احلافة اليسرى ) الضاد(اليمىن واليسرى معاً ، وخيرج منه 
. أسهل وأكثر 

رج وما حياذيهما من اللثة العليا بعد خمرج الضاد ويخ ما بين حافتي اللسان -هـ
) . الالم(منه 

وما حياذيه من غار احلنك األعلى أو فوق أصول الثنايا  طرف اللسان -و
) . النون(العليا ، وخيرج منه 

وما حياذيه من غار احلنك األعلى مع احنراف عن خمرج  طرف اللسان -ز
) . الراء(النون وهو أدخل إىل ظهر اللسان وخيرج منه 
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ا خترج من ذلق ألنّه رف الذلقيةاألح) نالالم والراء والنو(وتسمى 
. اللسان أي طرفه 

. ) الدال والتاء والطاء(وأصول الثنايا العليا ، وخيرج منه  طرف اللسان -ح 
ا خترج من اجللدة املغطية ألصول الثنايا العليا وتسمى األحرف النطعية ألنَّه     

. اجللد : ، والنطع 
راج ما بني ليا والسفلى مع انفومن بني الثنايا الع من بين طرف اللسان -ط

) . السني والصاد والزاي(الفكني ، وخيرج منه 
، أل�ا خترج من منتهى طرف اللسان ،  األحرف األسليةوتسمى         

. وأسل الشيء منتهى طرفه 
الثاء والذال : (وأطراف الثنايا العليا ، وخيرج منه  ظهر طرف اللسان -ي

. ا الشديد من لثة الثنايا العليا لقرِبه يةاألحرف اللثووتسمى ) . والظاء
: وفيهما خمرجان : الشـفـتـان  -٤

) . الفاء ( مع أطراف الثنايا العليا،وخيرج منه بطن الشفة السفلى -أ
، إال ) الواو غري املدية -امليم  -الباء : (وخيرج منهما :  من الشفتين معاً  -ب

وتسمى . والواو بانفتاحهماأن الباء وامليم خيرجان بانطباق الشفتني ، 
.   األحرف الشفوية

: الواو غري املدية هي  :مالحظة 
.  ُكُفًوا َأَحد  ُقل ُهَو اللَُّه َأَحد: الواو املفتوحة ، مثل  -١
. ، الُوسَطى  ، الُوثَقىْا وتَلوُ : الواو املضمومة ، مثل  -٢
 .ِوقرا  ،  ِوزرَا: الواو املكسورة ، مثل  -٣
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. ،  َقولِـِهمم  َيوِمهِ : واو الساكنة بعد فتح ، مثل ال -٤
:  الخيشـــوم  -٥

، وهي صفة الزمة مركبة يف جسم ) الغنة( :وفيه خمرج واحد خترج منه 
امليم والنون ، كيفما كان حاهلما مظهرين أو مدغمني  أو خمفيني ، مشددين 

. أو خمففني أو ساكنني أو متحركني 

تـنـبـيهــات 
: ة مخرج الحرف معرف -١

ْده وزد يف أوله مهزة  إذا أردت معرفة خمرج احلرف فَسكِِّن احلرف أو َشدِّ
: ، فحيث انتهى بك الصوت فَثّم خمرج احلرف ، مثل 

) . أَْم ( ، ) َأْق ( ، ) َأْب ( 
: مخارج الحروف المحققة والمقدرة  -٢

خمرج  كل خمارج احلروف حمققة ، حيث ميكن معرفة خمرجها متاماً إال
. اجلوف فهو خمرج مقدر ، حيث ال ميكن حتديد مكان خمرجه من اجلوف 

، وعدد حروف ن عدد حروف اهلجاء مثانية وعشرونيالحظ أ -٣
. التجويد تسعة وعشرون لزيادة اهلمزة على حروف اهلجاء 
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صفـات الحـروف  
. الزمة ـ عارضة : صفات احلروف قسمان 

 ) : الذاتيـة ( ات الـالزمـة الصـفـ: أوال 
هي اليت من ذات احلرف ال تنفك عنه ، وهي حق للحرف 

. كاالستعالء واهلمس وسائر الصفات اآلتية 
) : الزائدة ( الصفـات العارضة : ثانياً 

هي الصفة املكملة للحرف حبيث لو انفكت عنه ال تؤثر يف ذاته 
. ام واإلخفاء واإلمالةوهي الصفات املستحقة الزائدة كالتفخيم واإلدغ

) : الذاتية ( الصفـات الالزمة : أوالً 
: صفات احلروف الالزمة سبع عشرة صفة ، وهي قسمان 

. صفات غري متضادة  -ب .              صفات متضادة  -أ
: الصفــات المتضــادة  -أ 

وهي عشر صفات تنقسم إىل مخس جمموعات ، يف كل جمموعة 
ذا وجدت صفة يف حرف منهما امتنع عليه ضدها صفتان متضادتان ، أي إ

: وهذه الصفات هي .، وال بد للحرف من أن يتصف بإحدامها 
. اهلمس وضده اجلهر  - ٢و ١
. وضدمها الرخاوة ) التوسط ( الشدة والبينية  - ٤و ٣
. االستعالء وضده االستفال  - ٦و ٥
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. اإلطباق وضده االنفتاح  - ٨و ٧
. إلصمات اإلذالق وضده ا - ١٠و ٩

: الهمس وضده الجهر  - ٢و ١
هو جريان النفس عند النطق باحلرف لضعف االعتماد على  :الهمس 

).    َفَحثَُّه َشْخٌص َسَكتْ (املخرج ، وحروفه عشرة جمموعة يف 
۳T۱٥Fهو احنباس النفس :الجهــر 

)١(
۳T  عند النطق باحلرف لقوة االعتماد على

. اقي حروف اهلجاء املخرج ، وحروفه تسعة عشر حرفاً ، وهي ب
: الشدة والبينية وضدهما الرخاوة  - ٤و ٣

هي حبس الصوت عند النطق باحلرف لقوة االعتماد على املخرج  :الشدة 
) . َأِجْد َقٍط َبَكتْ (، وحروفه مثانية جمموعة يف 

: وهي صفة وسط بني الشدة والرخاوة ، وأحرفها مخسة جمموعة يف : البينية 
  ) .لن عمـر(
وهي جريان الصوت عند النطق باحلرف ، وحروفه بقية حروف  :ة الرخاو

. اهلجاء ، وهي ستة عشر حرفاً 
:  االستعالء وضده االستفال  - ٦و ٥

هو ارتفاع أقصى اللسان عند النطق باحلرف ، وأحرفه سبعة : االستعالء 
) . ُخصَّ َضغٍط ِقظ(جمموعة يف 

باحلرف ، وحروفه هي  هو اخنفاض أقصى اللسان عند النطق: االستفال 
. بقية حروف اهلجاء 

                                                           
. احنباساً جزئياً وليس احنباساً كلياً   )١(



 - ٥۸ - 

: اإلطباق وضده االنفتاح  -٨و ٧
هو إلصاق أكثر اللسان على ما حياذيه من احلنك األعلى : اإلطباق 

 ) .الظاء  -الطاء  -الضاد  -الصاد :(وأحرفه أربعة هي 
هو جتايف اللسان أو معظمه عن احلنك األعلى عند النطق : االنفتاح 

. وفه مخسة وعشرون حرفاً هي بقية حروف اهلجاء باحلرف ، وحر
: اإلذالق وضده اإلصمات  -١٠و ٩

ر من فَ : (هو الطرف والسهولة ، أحرفه ستة جمموعة يف : اإلذالق 
، ومن ) الالم والراء والنون(حيث خيرج من طرف اللسان ) ّ◌◌ِ لب

 ) .الفاء وامليم والباء(طرف الشفتني 
عن اإلتيان بكلمة رباعية أو مخاسية األصل وهو امتناع املتكلم  :اإلصمات 

. وقيل إ�ا ُمَعرَّبة ) عسجد(خالية من أحد أحرف اإلذالق إال كلمة 
: وهي سبع صفات : الصفات غير المتضادة  -ب
. االحنراف  -٤.     اللـني  -٣.    القلقلة  -٢.    الصفري  -١
 . االستطالة -٧.       التفشي  -٦.       التكــرار  -٥

:  وهي صوت يشبه صوت الطائر ، أحرفه ثالثة : الصفــير  - ١
.  )الزاي -السين  -الصاد (

، شدته وجهرهوهي اضطراب يف املخرج عند النطق باحلرف ل: القلقلــة  -٢
 )قطب جد( :أي الحنباس الصوت والنفس، أحرفه مخسة جمموعة يف 

  .



 - ٥۹ - 

بالفتحة وال  والقلقلة في الحرف الساكن صوت مستقل ليس       
.  بالضمة وال بالكسرة ، غير متأثر بالحركة التي قبلها

وهو صفة للواو والياء الساكنتني املفتوح ما قبلهما خلروجهما : اللـين  -٣
. عند النطق بما بيسر وسهولة 

حيث ينحرف اللسان عن  لالم والراءوهو صفة الزمة : االنحـراف  -٤
. خمرج النون عند النطق بما 

، وجي  ترك هذه  الراء وهو اإلعادة ، وله حرف واحد وهو: رار التكـ -٥
الصفة ، حبيث لو أردنا النطق بالراء لوج  لصق طرف اللسان على 

. ما حياذيه من احلنك األعلى والسماح له بارتعادة واحدة 
 )الشين ( : اهلواء يف الفم وله حرف واحد وهووهو انتشار : شيالتفـ -٦

 .
. )الضاد(: طول يف املخرج وله حرف واحد وهو وهو: ةالاالسـتط -٧
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مايتطلبه كل حرف من الصفات : مالحظة 
البد لكل حرف من مخس صفات متضادة ، أي البد للحرف من 

وإذا كان . أن يتصف بأحد الضدين فإذا كان فيه اهلمس امتنع عنه اجلهر
:  وإليك مثال على ذلك  البينية امتنع عنه الرخاوة ، فيه الشدة أو

. هو متصف باجلهر والشدة واالستفال واالنفتاح واإلذالق: الباء  -
. وميتنع عنه ضدها وهي اهلمس والرخاوة واالستعالء واإلطباق واإلصمات 

هو متصف باهلمس والرخاوة واالستفال واالنفتاح : احلاء  -
الء واإلطباق واإلصمات ، وميتنع عنه ضدها وهي اجلهر والشدة واالستع

. واإلذالق 

: فحروف الصفات غري املتضادة يف كل منها يوجد ست صفات
سبع صفات ، مخس  ففيهمخس متضادة وصفة غري متضادة إال الراء 

. متضادة وصفتان غري متضادتني 

ا ويالحظ فيه أن الصفات وإليك جدوالً ملخارج احلروف وصفاتِه
. اخلمس األوىل صفات متضادة 
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خارج الحروف وصفاتها حسب الترتيب الهجائي جدول في م

عدد مخــرجــــه الحرف 
الصفات 

الصـفــــــات 

. اإلصمات  اجلهر،الشدة،االستفال،االنفتاح، ٥. أقصى احللق الهمزة -١
. اجلهر،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات ٥. من اجلوفاأللف -٢
القلقلة  اإلذالق،دة،االستفال،االنفتاح،اجلهر،الش ٦. من الشفتني مع االنطباقالباء  -٣

 .
. اإلصمات اهلمس،الشدة،االستفال،االنفتاح، ٥. طرف اللسان وأصول الثنايا العلياالتاء  -٤
من ظهر طرف اللسان وأطراف الثاء  -٥

. الثنايا العليا
اهلمس،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات   ٥

ن  مـن وسط اللسان وما حياذيه مالجيم  -٦
. احلنك األعلى

اإلصمات،  اجلهر،الشدة،االستفال،االنفتاح، ٦
القلقلة 

اهلمس،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات  ٥. من وسط احللقالحاء  -٧
ت اهلمس،الرخاوة،االستعالء،االنفتاح،اإلصما ٥. من أدىن احللقالخاء  -٨
من طرف اللسان وأصول الثنايا الدال  -٩

. العليا
لشدة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات، اجلهر،ا ٦

. القلقلة 
١٠- 

الذال 
من ظهر طرف اللسان وأطراف 

. الثنايا العليا
اإلصمات   اجلهر،الرخاوة،االستفال،االنفتاح، ٥

من طرف اللسان وما حياذيه من الراء -١١
. غار احلنك األعلى

اجلهر،البينية،االستفال،االنفتاح،اإلذالق،  ٧
. االحنراف، التكرير 

من بني طرف اللسان ومن بني لزاي ا -١٢
. الثنايا العليا والسفلى

اجلهر،الرخاوة،االستفال،االنقتاح،اإلصمات،  ٦
. الصفري

١٣- 
السين 

من بني طرف اللسان ومن بني 
. الثنايا العليا والسفلى

اهلمس،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات  ٦
. الصفري 

١٤- 
لشين ا

اذيه من  من وسط اللسان وما يح
. احلنك األعلى

اهلمس،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات   ٦
. التفّشي 

١٥- 
 الصاد

من بني طرف اللسان ومن بني 
الثنايا العليا والسفلى 

اهلمس،الرخاوة،االستعالء،اإلطباق،اإلصمات  ٦
. الصفري 
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 عددمخـــرجه الحرف 
الصفات 

الصــفــــات 

١٦- 
الضاد 

لسان وما من إحدى حافيت ال
. حياذيها من األضراس العليا 

اجلهر،الرخاوة،االستعالء،اإلطباق،اإلصمات،  ٦
. االستطالة 

من طرف اللسان وأصول الثنايا الطاء  -١٧
العليا  

اجلهر،الشدة،االستعالء،اإلطباق،اإلصمات،  ٦
. القلقلة 

من ظهر طرف اللسان مع أطراف الظاء  -١٨
. الثنايا العليا 

خاوة،االستعالء،اإلطباق،اإلصمات  اجلهر،الر ٥

. اجلهر،البينية،االستفال،االنفتاح،اإلصمات  ٥. من وسط احللقالعين  -١٩
اجلهر،الرخاوة،االستعالء،االنفتاح،اإلصمات   ٥. من أدىن احللق الغين  -٢٠
من بطن الشفة السفلى وأطراف الفاء  -٢١

. الثنايا العليا 
. فتاح،اإلذالق اهلمس،الرخاوة،االستفال،االن ٥

٢٢- 
القاف 

من أقصى اللسان مع استعالئه 
. وماحياذيه من احلنك األعلى 

اجلهر،الشدة،االستعالء،االنفتاح،اإلصمات،  ٦
. القلقلة 

٢٣- 
الكاف 

من أقصى اللسان مع استفاله وما 
. حياذيه من احلنك األعلى 

. اهلمس،الشدة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات  ٥

ين حافيت اللسان وما حياذيهما ما بالالم  -٢٤
. من اللثة العليا 

اجلهر،البينية،االستفال،االنفتاح،اإلذالق،  ٦
. االحنراف 

. اجلهر،البينية،االستفال،االنفتاح،اإلذالق  ٥. بانطباق الشفتني الميم  -٢٥
من طرف اللسان وما حياذيه من النون  -٢٦

. غار احلنك األعلى 
. ،االنفتاح،اإلذالق اجلهر،البينية،االستفال ٥

اهلمس،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات   ٥. من أقصى احللقالهاء  -٢٧
الواو  -٢٨

الساكن 
المفتوح 

ماقبله 

اجلهر،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات،  ٦من الشفتني بانفتاحهما 
. اللني 
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عدد مخــرجه الحرف 

الصفات 
الصــفـــات 

الواو   -٢٩
المتحرك 

اجلهر،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات   ٥. من الشفتني بانفتاحهما 

الواو   -٣٠
المّدّي 

اجلهر،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات  ٥. من اجلــوف 

الياء  -٣١
الساكن  
المفتوح 

ماقبله 

من وسط اللسان وما حياذيه من 
. احلنك األعلى 

صمات، اجلهر،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإل ٦
. الـلـني 

الياء  -٣٢
المتحرك 

من وسط اللسان وما حياذيه من 
. احلنك األعلى 

اجلهر،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات   ٥

الياء   -٣٣
المّدي    

اجلهر،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات   ٥من اجلــــوف 

اً وهي اعلم أن امليم والنون متصفان بصفة الزمة قويٍة جدّ : مالحظة
. وقد اختذت لنفسها خمرجاً مستقالً ذكرته من قبل مع املخارج ) الغـنّــة ( 
 
 

             



ــ  ٦٤ــ  

) : الزائدة ( الصفـات العـارضة : ثانياً 
  :التفخيـم والترقـيق       
هو ِمسَن يطرأ على جسم احلرف وهو صفة زائدة ، : التفخيم   

 :واألحرف املفخمة قسمان 
خص ضغط ( فخم دائما وهي حروف االستعالء السبعة قسم م -أ 

 ) . قظ
 :  قسم يرقق أحيانا ويفخم أحيانا وهي أربعة -ب 

 ) .الالم والراء واأللف والغنة ( 

 :أحـرف االستـعـالء  -أ 
 :هي مفخمة دائما ، وأقوى درجات تفخيم حرف االستعالء    

 .صَّابين ، الغائبين، ال للطَّائفين :إذا كان مفتوحا بعده ألف مثل -
. ، دَخلواطَـَبع، حَضرَ : ، مثل مث إذا كان مفتوحا ليس بعده ألف -
 .  ى ، وقُـولواُضـرب ، طُـوبَ مث إذا كان مضموما ، مثل  -
وهو أدىن  ُدِخـلت ، ِقسمة ، ِضيزى: مث إذا كان مكسورا ؛ مثل  -

 .درجات التفخيم 
فمرتبة تفخيمه حبس  حركة  وإذا كان حرف االستعالء ساكناً      

 .احلرف الذي يسبقه 
فهو  ، َمْغـرب الشمسَمطْـلع الفحر: ، مثل فما كان ساكنا بعد فتح -

 .من املرتبة الثانية 



ــ  ٦٥ــ  

فهو من    ُمـْقمحون ، الـُمْطمئنة : وما كان ساكنا بعد ضم ، مثل  -
 .املرتبة الثالثة 

فهو من املرتبة .  ام ، ِإْخـراجِإطْـع: وما كان ساكنا بعد كسر ، مثل  -
 .الرابعة 
 :وهي أربعة : األحرف التي تفخم أحيانا وترقق أحيانا  -ب 

 .الغنـة  -األلف  -الـالم  -الـراء             

 :تفخيم الراء وترقيقه : أوال 
 .يكون الراء متطرفا وغري متطرف 

تطرف هو الذي الراء املتطرف هو الذي يف آخر الكلمة ، والراء غري امل
 .يف وسطها  يف أول الكلمة أو

 :تفخيم الراء غير المتطرف  -أ 
 :يفخم الراء غري املتطرف يف سبعة مواضع 

 .كرَحمة رَبك ؛ أدرَاك ؛ ألم تَر إلى َرب:  إذا كان مفتوحاً  - ١
 . كفـُروا ؛ الرُّعب ؛ ُروح القدس:  إذا كان مضموماً  - ٢
 .َأْرسلنا ؛ َأْربعين ؛ َمْرجعكم: ح بعد فت إذا كان ساكناً  - ٣
 . الُمْرسلون ؛ قـُْرآن ؛ بُقْربان:بعد ضم  إذا كان ساكناً  - ٤
 ِارْكعوا ؛ ِاْرجعوا ؛ ِارْكبوا: بعد كسر عارض ساكناً إذا كان  - ٥

هو الذي يسقط باندراجه مع ما قبله ؛ ويكون يف مهزة  :والكسر العارض



ــ  ٦٦ــ  

 ، ِ◌ ْسراف   ، سرِ اأن  ميت  ، ويستثىن من ذلك كل الوصل
 .  حيث ترقق الراء فيهما وقفاً 

ربِّ  ؛الذي اْرتضى ؛ إِن اْرتبتم : لصّ فَ بعد كسر مُ  إذا كان ساكناً  -٦
وهو الكسر يف آخر الكلمة والراء الساكن يف أول الكلمة اليت  اْرجعون
 .بعده 

 مكسور إذا كان ساكنا بعد كسر أصلي وبعده حرف استعالء غري  -٧
(ِقْرطاس

۱٦F

وال  )٥(لبالِمْرصاد، )٤(ِمـْرصادا، )٣(وِإْرصادا،)٢(ِفـْرقـة، )١
. سادس هلا يف القرآن 

 . والكسر األصلي هو الذي يثبت ابتداًء و وصالً 
 :ترقيق الراء غير المتطرف  -ب 

 :يرقق الراء غري املتطرف يف موضعني 
 .  كمأمرِنا ، مـرِيج ، غـيرِ  : إذا كان مكسورا  -١
  :إذا كان ساكنا بعد كسر أصلي وليس بعده حرف استعالء  -٢

      ِفـْرعون ، أولي اِإلْربـة ، ِشْرعة  . 
 :جواز تفخيم وترقيق الراء غير المتطرف  -جـ 

جيوز تفخيم وترقيق الراء غري املتطرف إذا كان ساكنا بعد كسر أصلي 
] ٦٣:الشعراء[ ٍ◌ ْرقِفـ وبعده حرف استعالء مكسور وذلك يف كلمة 

 . ووقفاً  اليت ال ثاين هلا يف القرآن حيث جيوز فيها احلاالن وصالً 
 :متطــرف ـتفخيم الراء ال -د 

                                                           
 ١٤:الفجر) ٥.   (٢١:النبأ ) ٤.   (١٢٢:التوبة)٣.   (١٠٧:التوبة ) ٢.   ( ٧:اماألنع) ١(



ــ  ٦۷ــ  

. بعد فتح أو ألف أو ضم أو واو كناً يفخم الراء املتطرف إذا كان سا
 : األمثلة
 فمستَقْر ، وال تـَذْر ، للبَشْر ،  والَعْصـْر ،  بالصَّـْبر ْ◌  . 
 توفنا مع األبَراْر ، عذاب الناْر ، والمستغفرين باألسحارْ و  . 
  ْبالنـُذْر ، وُسـُعْر ، وُدُسْر  ،  الُيْسْر  ،  الُعْسْر  ،  ُخْسر  . 
  ْو الطـُّوْر  ،  وكتاب مسطُوْر  ،  في رقٍّ منُشور   .  
 :ترقيق الراء المتطرف  -هـ 

 :أو بعد الياء الساكن ، مثل يرقق الراء املتطرف الساكن بعد الكسر 
 ِْر ،قـِدْر ، مدَِّكـْر ، ُكف ْر ،  الطَّْير ، ـْر ، السِّْحْر ، الـذِّْكـْر ، َخـيـْ خِبيـْ
 .  بِصْير
 :جواز الوجهين في الراء المتطرف  -و 

)۱۷Fِ◌ الِقطْـر جيوز تفخيم وترقيق الراء يف كلميت 

١(  ،  َِمْصر   لدى
 .بعد حرف استعالء ساكن قبله كسر  الوقف عليهما حيث راء ساكن

الوجهان  وإذا حذف الياء بعد الراء و وقف على الراء بالسكون جاز
 :وذلك يف الكلمات التالية 

  ِإذا يسر   ،  ِونُذر   املسبوقة بالواو يف ستة مواضع يف سورة
 .القمر 
 :بـيـه على الراء المتطرف نـتـ

                                                           
.   ١٢ :سبأ ) ١(



ــ  ٦۸ــ  

إذا كان مفتوحا أو مضموما ورقق إذا وصل الراء املتطرف مبا بعده فخم 
 .إذا كان مكسورا 

 : فخيم الالم وترقيقهت: ثانياً 
يفخم الالم يف لفظ اجلاللة الذي مل يسبقه كسر ، أي إذا كان مبتدأٌ به 

 :أو سبق بفتح أو سبق بضم ، مثل 
 اهللا نور السماوات واألرض            َّرَبكم هَ الل  . 
ماواتاِهللا الذي له مافي الس            قل هَو اهللا أحد  . 
 كاَن اهللا     رسوُل اهللا             يريُد اهللا  . 

 :ويرقق بعد الكسر ، مثل 
 ومن يتِق اهللا   ، ومن يؤمن بِـاهللا   ، قِل اللهم  . 
  وات واألرضٰـ لِلَّه مافي السم  . 

 :  تفخيم األلف وترقيقه: ثالثا 
يفخم : ف بعد احلرف املفخم ويرقق بعد احلرف املرقق ، أي يفخم األل

بعد حرف االستعالء وبعد الم لفظ اجلاللة الذي مل يسبقه كسر ، وبعد 
  :الراء غري املقللة ، مثل 

 الظـَّانين ، قـال اهللا ، يريد اهللا ، ولو ترى ويرقق فيما سوى ذلك
 .  ذلك ، الكتاب ،ال ريب فيه : مثل 



ــ  ٦۹ــ  

: واإلمالة التقليل 
وليس لقالون ما يقلله سوى . لفٌظ ما بني اإلمالة واأللف :  التقليلو
حيثما وقعت يف القرآن الكرمي ، على أحد الوجهني ،   التوراة ألف 

 .الفتح كحفص : والوجه الثاين 
لفٌظ ما بني األلف والياء ، وليس لقالون ما مييله سوى :  واإلمالة -
 .]١٠٩:التوبة[ ◌ٍ على شفا جرف هارتعاىل من قوله  هـاٍر  ألف 

 :  تفخيم الغنة وترقيقها: رابعا 
تفخم الغنة إذا أخفي النون أو التنوين عند أحد حروف اإلخفاء 

 ). الصاد ، والضاد ، والطاء ، والظاء ، والقاف: ( اخلمسة املستعلية وهي 
 : األمثـلة 
  ْطقون ،يْنصرون ، مْن صيام ، مْن ضعف ، مْنضود ، ين 
  .  مْن طين ، يْنظرون ، مْن ظلم ، أْن قالوا ، يْنقلبون 

. اإلْنسان ، كْنتم ، مْن شْي ، أْنفقتم  : وترقق فيما سوى ذلك 
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  اإلدغـام العـام
ما حرفاً هو جعل احلرف األول كالثاين ، والنطق ِبه:  امـاإلدغـام الع

 .كبري، وصغري: مشدداً كالثاين ، وهو قسمان 
هو التقاء حرف متحرك بآخر متحرك ، حبيث : إلدغام الكبيروا

 .يصريان حرفاً واحداً مشدًدا 
هو التقاء حرف ساكن بآخر متحرك ، حبيث :  واإلدغـام الصغير

 :يصريان حرفاً واحداً مشدداً ، وكال القسمني ينقسم إىل ثالثة أقسام 
 )مـتـقـارب  -مـتـجـانس  -مـاثـل ـمـت( 

 : ير المتماثلاإلدغـام الكب
لقالون مثل واحد يف القرآن الكرمي هلذا اإلدغام وافق سائر القراء العشرة 

(، مع وحوب االمشام أو االختالس
۱۸F

ـا ماَلَك ال تَْأَمـنَّ  ، وهو قوله تعاىل )١
نافية والنون مرفوعة إعراباً، فأُدغم ) ال(حيث ] ١١:يوسف[َعَلى يُوُسف

 .ده النون املرفوع يف النون الذي بع
 . املتماثل ، واملتقارب ، واملتجانس:  اإلدغام الصغير بأنواعه الثالثة

 :ـاثل متمالْ  -١
 :وصفة ، مثـل  هو احتاد احلرفني خمرجاً 

 ُهمربحْت تجارت  م رحبـتِّـجارتُه( ــــــ تقرأ ــــ. ( 
                                                           

.  هو اإلتيان ببعض احلركة :  االختالس) ١(
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إذا طلعْت َتزاور  إذا طلعـتَّـزاور( تقرأ ــــ ــــ. ( 
وقْد َدَخُلواوقـدَّخـلوا (  تقرأ ــــ ــــــــ. ( 
ِإْذ َذَهـبإذََّهـ  (  تقرأ ــــ ــــــــ. ( 
يُْدرِْكـُكم  يدركُّـم (  ـتقرأ ـــــــــــ. ( 
قْل ال َأقوُل َلكم قالَّ أقول لكم (  تقرأ ـــــ ــــ. ( 
َفال ُيسِرْف ِفي القتل فال يسريفِّ القتل(تقرأ ـــــ  ــ. ( 
  َْب ِبِكتابياْذه  اْذَهـبِّـكـتايب ( تقرأ ـــــ ـــــ. ( 
 َعَفـْوا َو قالوا عفوَّ قالوا (  ـــــــ تقرأ ـــ. ( 

: وال إدغام يف الواو والياء املديني مبثلهما ، مثل 
 آمنُـْوا َوعملوا الصالحات   ، الِذْي يُوسوس  . 

 : ـانسالـمتج -٢
، ويكون يف األحرف النطعية  تالفهما صفةً وهو احتاد احلرفني خمرجاً واخ

. واللثوية والشفوية 
تدغم التاء يف الطاء وبالعكس ، والتاء يف الدال :  األحرف النطعية

. وبالعكس 
األمثــلـة 

 :التاء يف الطاء  -
  ٌَودَّْت طائفة َودَّطـَّائفة (  ـتقرأ ـــ ــــ. ( 
 ٌوقالْت طائفة  ـائفة وقاَلطَّ (  ــــ تقرأ ـــ. ( 
 ٌَلَهمَّْت طائفة َهلَمَّطـَّائفة (  ـــــ تقرأ ـــ. ( 
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 ٌفآَمَنْت طائفة فآَمَنطـَّائفة ( تقرأ ـــ  ـــــ. ( 
 ٌوَكَفَرْت طائفة  وَكَفَرطـَّائفة ( ــــ تقرأ ـــ. ( 

 :الطاء في التــاء  -
لئْن بسْطتـتَ طلئن َبَسـ(  ـــــ تقرأ ـــ . ( 
فرطْـتم تـُم طفـَرَّ (  ـــ تقرأ ــــــ. ( 
أحْطت ـتُ طَأَحـ(  تقرأ ـــ ـــــــ . ( 
تفـرطْـ تُ طفـَرَّ (  تقرأ ـــ ــــ . (  

 :التــاء في الدال  -
 ُأجيبْت َدْعَوُتُكماعوُتكما  ُأجيبدَّ (  ـــــ تقرأ ــ. ( 
أَثْـَقـَلْت َدَعَوا أثقلـدَّ َعَوا (  تقرأ ــــ ـــ. ( 

 : ل في التـاءالدا -
 َقَـْد تَـبَـيـَّن قـتَّـَبني( تقرأ ــــ ــــ . ( 
َعـقَّـْدتـُم عـقَّـتُّم ( تقرأ ــــ ــــــ . (

 .تدغم الثاء يف الذال ، والذال يف الظاء :  األحرف اللثوية
 :الثـاء في الذال  -

يـَْلَهْث َذِلك ِلك ◌ٰ  يلَهـذَّ (  ـــــــــ تقرأ ـ. ( 
) .   لك◌ٰ  يلهْث ذَ ( وهو اإلظهار : وجه آخر وجيوز فيها
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: الذال في الظـاء  -
إْذ ظََلُموا  إظـَّلمـوا(  تقرأ ــــــــــ  . ( 
ِإْذ ظََلمتم إظـَّلمتم (  تقرأ ـــــ ـــــ. ( 

 : األحرف الشفوية  جـ -
: البـاء في الميم  -

يـَُعذِّْب َمن يشاء شاءيـَُعذِّ مَّن ي( ــــــ تقرأ ـــ. ( 
ارَْكْب َمَعَنا اركـمَّعنـا( ــــــــ تقرأ ـــ. ( 

 ) . اركْب معنا (وهو اإلظهـار : وجيوز فيها وجه آخر 
 :الـمـتـقـارب  -٣

 :هو تقارب احلرفني خمرجاً وصفًة ، مثل 
 :الالم في الراء  -

 ًوقْل َربِّ ِزْدِني ِعْلما زدين وقُـرَّب (  ـــ تقرأ ـــ. ( 
 : ي الكافالقاف ف -

ألم نخلْقـكمأمل خنلـكُّم (  ـ تقرأ ـــــــــــ. ( 
 : الذال في التـاء -

م ، هـم ، اتََّخْذَت ، َأَخْذتُّ َأَخْذتُـم ، اتـََّخـْذتُ : (يف الكلمات اآلتية 
 .حيثما وقعت هذه الكلمات ) َأَخْذت
اتخْذتم اختـتُّـم (  ــــــ تقرأ ـــــــ. ( 
أخـْذتم م ـأخـتُّ ( أ ــــــــ ــــ تقر. ( 
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 ) : ويرمل(  النون في أحرف -
مْن َيوِمِهم مـيَّـومهم (  تقرأ ـــــــــــــــــ. ( 
 بفاحشٍة مبينة  ـبينة (  ــتقرأ ــــــ ــــ  ) .بفاحشِتمُّ

إدغام احلرف فيما بعده ذاتاً ال صفًة وذلك يف ثالثة :  اإلدغـام النــاقص
 :، مثال ) ون و الواو والياء الن: ( أحرف ، هي 

مْن واق اق وَ غنةمـ(  ــــــــ تقرأ ــــــــ. ( 
ومْن يعملعـمل ـيَ غنةومـ(  ــ تقرأ ـــــــــــــ. ( 
: مثال  الطاء عند التاء ، -
لئْن بسْطتتَ طلئن بسـ(  ــــــ تقرأ ــــــــ . ( 
 :  على أحد الوجهني ، مثال والقاف عند الكاف -
 لم نخلْقكمأ مكُ قأمل خنلـ(  ــــــ تقرأ ـــــــ . ( 

 ) . ألم نخلكُّم( إدغامه كامال بكاف خالصة : والوجه الثاين 
ويالحظ نطق الطاء عند التاء والقاف عند الكاف دون قلقلة ،      
والقاف ثم الكاف من دون فصل بين  يُـبدأ بالطاء ثم التاء ، حيث

 . ينالحرفين في المثالين األخير
هو ادغام احلرف فيما بعده ذاتاً وصفًة ، وأمثلته قد :  واإلدغـام الكـامل

 .مرت كلها يف اإلدغام 
 :والخـالصـة 

 .  أن التاء يدغم في التاء ،والدال ، والطاء -
 .وأن الدال يدغم في الدال والتاء  -
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 .وأن الطاء يدغم في التاء  -
ي الطاء في القرآن للدال ف، وال وال مثال للطاء في الدال -
 .الكريم
 .والثاء يدغم في الذال  -
 .والذال يدغم في الظاء والتاء  -
 .والباء يدغم في الميم  -
 .  والقاف يدغم في الكاف -
 .والالم يدغم في الراء  -
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ياءات اإلضافة  
روف ، هي ياء املتكلم اليت تلحق األمساء واألفعال واحل:  ياء اإلضافة

: وأحكامها دائرة بني الفتح واإلسكان 
أ ـ جي  فتح ياء املتكلم وصالً قبل مهزة القطع سواء أتت مفتوحة أو 

:  مضمومة أو مكسورة ، مثل 
 إني َأعلم  إَين أَعلم (  ــــــــ تقرأ ـــــ . (
 إني آمنت  إَين آمنت (  ـــــــ تقرأ ـــــ . (
 إني ُأريد  إَين أُريد (  قرأ ـــــــــــــ ت . (
 إني ُأعيذها   إَين أُعيذها ( ـــــــ تقرأ ـــــ . (
 نفسي ِإن  نفسَي ِإن (  ــــــــ تقرأ ـــــ . (
 وُحْزني إلى اهللا  وحزَين ِإىل (  تقرأ ـــــ ــــــ . (

: ويستثىن من ذلك إحدى وعشرون كلمة حيث يسكن الياء فيها 
: وهي 

 ]٤٠البقرة[ ي ُأوف بعهد ـ ١
  ]١٥٢البقرة[ فاذكروني َأذكركم  ـ ٢
] ٧٩،ص٣٦،احلجر٤٠األعراف[ أنظرني إلى  ـ ٥و٤و٣
  ]١٤٣األعراف[ َأرِني أَنظر  ـ ٦
 ]٤٩التوبة[ ال تفتني أال  ـ ٧



ــ  ۷۷ــ  

 ]٤٧هود[ترحمني أكن  ـ ٨
] ٣٣يوسف[ يدعونني ِإليه  ـ ٩

 ]١٠٠يوسف[إخوتي ِإن ربي  ـ ١٠
 ]٩٦الكهف[ آتوني أُفرغ  ـ ١١
 ]٤٣مرمي[ فاتبعني أهدك   ـ١٢
 ]١٥واألحقاف١٩النمل[ أوزعني أن  ـ ١٤و١٣
 ]٣٤القصص[ يصدقني ِإني  ـ ١٥
] ٢٦غافر[ ذروني َأقتل  ـ ١٦
 ]٤٣غافر[ تدعونني إليه  ـ ١٨و١٧
  ]٦٠غافر[ ادعوني َأستجب لكم  ـ ١٩
 ]١٥حقافاأل[ ذريتي ِإن  ـ ٢٠
  ]١٠املنافقون[ أخرتني إلى  ـ ٢١

ولئن رُِجْعُت إلى ربي  ا وصالً يف كلمة ب ـ جيوز فتح الياء وإسكانُه
] . ٥٠:فصلت[   عنده لَْلُحسنى) ِليَ ( ِإّن ليْ 
:  فتح الياء وصالً قبل مهزة الوصل يف املواضع اآلتية  -جـ 
١-  عهدي الظالمين  ]١٤٤: البقرة. [ 
٢-  تك لنفسي اذهبواصطنع   ] ٤١:طه. [ 
٣-  وال تَِنَيا في ذكري اذهبا   ] ٤٢: طه . [ 
٤-  إن قومي اتخذوا  ] ٣٠: الفرقان. [ 
٥- من بعدي اسمه أحمد  ] ٦: الصف. [ 
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) ومماِيتَ هللا(←]١٦٢األنعام[  ي هللاومماتِ وفتح الياء وصالً يف  د-
: أسكن الياء وصالً ووقفاً يف  هـ-
١-  ومحياي  ]  ١٦٢: األنعام . [
٢-  وما كان لي عليكم  ] ٢٢: إبراهيم . [
٣-  ولي فيها   ] ١٨: طه . [
٤-  مالي ال أرى   ] ٢٠: النمل . [
٥-  ولي نعجة  ]٢٣:ص . [
٦-  ما كان لي من علم   ] ٦٩ص . [
٧-   ًبيتي مؤمنا   ] ٢٨: نوح . [
مواضع  تسعةهي يف اليت ليس بعدها مهزة قطع و معي  كلمة  -٨

 : فأرسل معي بني إسرائيل  ]١٠٥:األعراف . [
 ولن تقاتلوا معي عدوا   ] ٨٣: التوبة . [
 معي صبرا  ]٦٧،٧٢،٧٥: الكهف . [
 هذا ذكر من معي وذكر من قَبلي  ] ٢٤: األنبياء . [
 إن معي ربي سيهدين   ] ٦٢: الشعراء. [ 
ونجني ومن معي من المؤمنين ]١١٨:الشعراء [
  ًفأرسله معي ردا   ] ٣٤: القصص  . [
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الياءات الزوائد 
ق ، وهي تلحلياء اليت تثبت لفظاً وتسقط خطاً هي ا: الياء الزائدة
وهلا ثالثة  دائرة بني ما بني اإلثبات واحلذفوأحكامها ، األمساء واألفعال

: أحوال 
: إثبات الياء وصالً وحذفها وقفاً : أوال 
تقرأ وقفاً تقرأ وصالً  السورة واآلية الكلمة  
ومن اتبعْن اتبعين وقل  نِ ومَ  ٢٠:آل عمرانومن اتـَّبَـَعِن وقل  ١

يوم يأْت   يوم يأيت ال ١٠٥:هوديوَم يَْأِت ال َتَكلَّم  ٢
أخرتْن أخرتين إىل   ٦٢:اإلسراءلئن َأخَّْرَتِن إلى  ٣
، ٩٧:اإلسراءفـَْهَو المهتِد ومن  ٥ ٤

 ١٧:الكهف
مهتدي لْ ا هوف
ومن 

فهو املهتْد 

يهديْن يهديين ريب   ٢٤:الكهفيهديِن ربي   ٦
إن ترْن إن ترين أنا  ٣٩:الكهفإن تـََرِن انا  ٧
يؤتْني يؤتيين خرياً  ٤٠:الكهفأن يؤتيِن خيراً   ٨
أن تعلمْن أن تعلمين مما  ٦٦:الكهفأن تـَُعلَِّمِن مما  ٩
نبْغ رتدا نبغي فا ٦٤:الكهفنبِغ فَاْرَتدا  ١٠
تتبعْن تتبعين أفعصيت  ٩٣:طهأال تتبعِن أفـََعَصْيت  ١١
أمتدونْن أمتدونين مبال  ٣٦:النملأَُتِمُدوَنِن بمال  ١٢
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اجلواْر اجلواري يف البحر  ٣٢:الشورىالجواِر في البحر  ١٣
املناْد املنادي من مكان  ٤١:قالمناِد من مكان  ١٤
اتبعوْن أهدكم  اتبعوين ٣٨:غافراتبعوِن اهدكم  ١٥
إىل الداْع الداعي يقول إىل ٨:القمرإلى الداِع يقول  ١٦
إذا يسْر إذا يسري هل  ٤:الفجرإذا يسِر هل  ١٧
أكرمْن أكرمين وأما  ١٥:الفجرأكرمِن وأما  ١٨
أهانْن أهانين كال  ١٦:الفجرأهانِن كال  ١٩

 

فها وقفاً وجهاً وصالً وحذ) إثبات الياء وحذفها ( جواز الوجهين : ثانياً 
واحداً 
الداِع إذا ،  ١٨٦:البقرةدعوة الداع إذا  ١

الداعي إذا 
دعوة الداْع 

 ليستجيبوا فدعاِن  ١٨٦:البقرةدعاِن فليستجيبوا  ٢
 دعاين فليستجيبوا

دعاْن 

 يوم التالِق يوم  ١٥غافريوم التالِق يوم  ٣
يوم التالقي يوم 

يوم 
التالْق 

يوم التناْد التنادي يوم ،التناِد يوم ٣٢:غافريوم التناِد يوم  ٤
 

: إثبات الياء وصالً ووقفاً : ثالثاً 
يا عبادي  يا عبادي ال   ٦٨:الزخرف يا عباِد ال خوف ١



ــ  ۸۱ــ  

الـوقــف 
. احلبس : الوقف لغة 
. هو السكت علىكلمة بنية متابعة القراءة مع التنفس : واصطالحاً 

: وينقسم إىل قسمني 
. وقف اختياري  -                .  وقف اضطراري  -

: الوقف االضطراري : أوالً 
للقارىء أن يقف حيثما اضطر إىل الوقف بأحد األسباب      

. ، كالعطاس والسعال وارجتاج القراءة وغري ذلك االضطرارية 

:  الوقف على تاء التأنيث* 

 إذا رمست تاء التأنيث مبسوطة وقف عليها بالتاء ، وإليك بيان     
: مواضعها املتفق عليها يف القرآن الكرمي 

 * َّهرحمَت الل]؛ ]٥٦:واألعراف ٢١٨:البقرةرحمَت ربك  
ورحمُت ربك ٣٢:الزخرف[ كالمها يف[  ، َّهرحمُت الل]هود :
؛ ]٥٠:الروم[هرحمِت اللَّ ، و]٢:مرمي[رحمِت ربك، و]٧٣

) رمحة(اها من كلمة و ما سو) . َرَمحْت : ( ويوقف عليها مجيعاً بالتاء 
. فيوقف عليه باهلاء 

 *نعمَت اهللا]وموضعي ١١:، واملائدة١٠٣:، وآل عمران٢٣١:البقرة ،
،وكذا قوله ٣:، ويف فاطر١١٤و٨٣:،وموضعان يف النحل٣٤و٢٨:ابراهيم



ــ  ۸۲ــ  

 بنعمِت رَبِّكَ ، ]٣١:،ولقمان٧٢:النحل[هبنعمِت اللَّ :تعاىل 
، وما سواها من كلمة )نعَمتْ : (تاء ويوقف عليها مجيعاً بال ،]٢٩:الطور[
.  فيوقف عليه باهلاء ) نعمة(

 *امرأت ٣٥:آل عمران[حيثما وردت مضافة إىل زوج وذلك يف 
: ( ويوقف عليها بالتاء] ١١و١٠:والتحرمي٩:،والقصص٥١و٣٠:ويوسف
. فيوقف عليه باهلاء ) امرأة(، وما سواها من كلمة ) امرَأْت 

 *هلَّ لسنَت ا ]٨٥:غافر [وسنُت األولين ]و ]٣٨:األنفال سنَت
،ويوقف عليها ]٤٣:فاطرمعاً يف [هلسنِت اللَّ و ،]٤٣:فاطر[األولين
. فيوقف عليه باهلاء) سنة(، وما سواها من كلمة )سنْت : ( بالتاء 

 * َّهلعنَت الل]لعنتْ : (ويوقف عليها بالتاء ] ٧:؛والنور٦١:آل عمران( ،
. فيوقف عليه باهلاء ) ةلعن(وما سواها من كلمة 

 *معصيِت الرسول]وال )َمْعِصَيتْ : (ويوقف عليها بالتاء ] ٩و٨:الادلة ،
. ثالث هلما يف القرآن 

 * َّهبقـيَُّت الل]وما سواها من ) يَّتْ َبقِ : (ويوقف عليها بالتاء ] ٨٦:هود ،
) . بقيهْ (فيوقف عليه باهلاء ) بقية(كلمة 

 *كلمُت ربك ]وما )َكِلَمتْ : (ويوقف عليها بالتاء  ]١٣٧:األعراف ،
. فيوقف عليه باهلاء ) كلمة ( سواها من كلمة 

 *قرَُّت عين ]وما سواها ) قـُرَّتْ : (ويوقف عليها بالتاء  ]٩:القصص ،
. فيوقف عليه باهلاء ) قـُرَّة(من كلمة 



ــ  ۸۳ــ  

 * َّهفطرت الل]ا ، وال ثاين له) فطرْت ( ويوقف عليها بالتاء  ]٣٠:الروم
. يف القرآن 

 *شجرَت الزقوم ]وما )شجرتْ : (ويوقف عليها بالتاء  ]٤٣:الدخان ،
. فيوقف عليه باهلاء) شجرة(سواها من كلمة 

 *جنُت نعيم ]جنتْ : (ويوقف عليها بالتاء  ]٨٩:الواقعة . (
 *ابنَت عمران]ابنتْ : ( ويوقف عليها بالتاء  ]١٢:التحرمي (. 

: نيث مربوطة وقف عليها باهلاء ، مثل أما إذا رمست تاء التأ
  ،  الحآقَّة   ،   ُذو الرَّحَمة  الواقعة 

:  الـمقـطـوع والموصـول

:  إذا رمست كلمتان متصلتان وج  الوقف على الثانية منهما ، مثل
َوأَلـَّو ]وأْن لو : ( أصلها  ]١٦:اجلن . (
  َّلَِئال  ألْن ال : ( أصلها . (
  َوِإمَّـا  وإْن مــا : ( أصلها . (
  َوِممَّا  ومْن مــا : ( أصلها . (

وإذا كتبتا منفصلتني يوقف على األوىل أو الثانية حس  االضطرار ،      
(وإليك بيان مواضعها يف القرآن الكرمي

۱۹F

١( : 
 *أن ال ]٢٦و١٤:وهود ،١١٨:والتوبة ،١٦٩و١٠٥:األعراف ،

.  ]٢٤:، والقلم١٢:متحنة، وامل١٩:والدخان ،٦٠:ويس ،٢٦:واحلج

                                                           
.  حس  املتفق عليه يف مقدمة ابن اجلزري ) ١(



ــ  ۸٤ــ  

 *  ِإن َمـا ]وال ثاين له يف القرآن ]٤٠:الرعد .
 *  َعن مـا ]وال ثاين له يف القرآن ] ١٦٦:األعراف .
 *  ِمن َمـا]١٠:، واملنافقون٢٨:، والروم٢٥:النساء[  .
 *أم مَّن]٤٠:، وفصلت١١:، والصافات١٠٩:،والتوبة١٠٩:النساء[ .
 *  َأن لَّم  : مقطوعة حيثما وردت يف القرآن .
 * ِإن لَّم وهو ١٤:مقطوعة دائماً عدا موضعاً واحداً يف هود :   فِإلَّم

 .َيسَتِجيُبوا
 *  ِإنَّ مَّـا ]١٣٤:األنعام[  .
 *  َأنَّ َمــا]٣٠:،ولقمان٦٢:احلج[  .
 *  َحيُث َما ]١٥٠و١٤٤:البقرة[  .
 *  ُكلِّ َمـا]٣٤:ابراهيم[  .
 * بِئَس َمـا وموضع ٩٣،و٩٠:البقرة[مقطوعة دائما عدا موضعني يف ،

.  ]١٥٠:يف األعراف
 *  في مــا ]١٦٥و١٤٥:، واألنعام٤٨:، واملائدة٢٤٠:البقرة  ،

، وموضعني يف ٢٨:، والروم١٤٦:، و الشعراء١٤:، والنور١٠٢:واألنبياء
. ]٦١:، والواقعة٤٦و٣:الزمر

 *  أَيَن َمــا ١١٥:البقرة[:ائماً عدا أربعة مواضع مقطوعة د ،
.  ]٦١:، واألحزاب ٧٦:، والنحل ٧٨:والنساء

 * َأن لَّن  ٣:، والقيامة٤٨:الكهف[مقطوعة دائما عدا موضعني يف[  .
 *  َأن لـَّو]١٤:، و سبأ٣١:، والرعد١٠٠:األعراف[  .



ــ  ۸٥ــ  

 *  َكي ال ١٥٣:آل عمران[ يف مقطوعة دائماً عدا أربعة مواضع 
.  ]٢٣:، ويف احلديد٥٠:، واملوضع الثاين يف األحزاب٥:حلجوا
 *  َعن مَّن]٢٩:، والنجم٤٣:النور[  .
 *  يوَم هم ]١٣:، والذاريات١٦:غافر[  .

وإذا رمست كلمة جمزأة وقف على اجلزء األخري منها دون األول ،         

ين هلا يف اليت ال ثا ، ]١٣٠:الصافات[ َسالٌم َعَلى ِإل يَاِسين:مثل

. القرآن 

 : أَيـُّـه الوقف على  -
: باهلاء من دون ألف يف ثالثة مواضع هي  )أيه(ويوقف على      
-  وتوبوا إلى اهللا جميعاً أَيـَُّه الُمؤِمُنون ]٣١:النور[  .
-   ُّـَه السَّاِحرُ َوقَاُلوْا يَـآ َأي ]٤٩:الزخرف[  .
-   ُّالنـَه الثَّقَ َسَنفُرُغ َلَكم َأي ]وما سواها يوقف عليه  ]٣١:الرمحن

. باأللف 

: المجرور االسم  الوقف على الالم المنفصلة عن
الرور وذلك يف أربعة مواضع االسم  يوقف على الالم إذا انفصلت عن     

: من القرآن، هي 
َفَماِل َهُؤالِء الَقوم۳T۲۰F

)١(
۳Tَماِل َهذا الكتاب)٢( 

                                                           
                             .     ٣٦:املعارج) ٤( .٧:سورة الفرقان ) ٣( .٤٩:سورة الكهف) ٢.  (٧٨:سورة النساء )١(



ــ  ۸٦ــ  

 ماِل َهَذا الرَُّسول)٣(  ََماِل الذيَن َكَفُروا ف)٤( 

:  الوقف االختياري: ثانياً 
. جائز وممنوع : الوقف االختياري ينقسم إىل قسمني      

: أ ـ الوقف الجائز 
: الوقف اجلائز ينقسم إىل ثالثة أقسام      

.    الوقف التام  -١
.      الوقف الكايف  -٢
. الوقف احلسن  -٣

ىل مقطع مت معناه ومل يتعلق ما بعده به هو الوقف ع: الوقف التـام  -١
لفظاً وال معىن ، كما يف أواخر السور ، ويف أواخر صفات املؤمنني أو 
، أو الكافرين أو املنافقني ، أو �اية ذكر اجلنة أو النار أو أحد املشاهد 

: �اية القصص ، كالوقف على 
         الُمفِلُحون                        َعَذاٌب َعِظيم  َوَلُهم 

      َّه َعلى ُكّل َشىٍء َقِديرِإنَّ الل         َوْهَو ِبُكّل َشىٍء َعِليم .
. وكل ذلك يف أول سورة البقرة      

هو الوقف على مقطع مت معناه وتعلق مابعده به  :الوقف الكــافي  -٢
: معًىن اللفظاً ، كالوقف على 

  َيـُؤِمنـُون   ُؤِمِنينَوَما ُهم ِبم بـُون  ِبَما َكانـُوا ُيَكذِّ
 ُمـُصِلحـُون َنحن  َولَـِكن ال َيشُعُرون  .
. وكل ذلك يف أول سورة البقرة  



ــ  ۸۷ــ  

هو الوقف على مقطع مت معناه وتعلق ما بعده به : الوقف الحســن  -٣
لفظاً ومعًىن حبيث ال حيسن االبتداء مبا بعده دون الرجوع إىل مكان 

.  منه ، إذا كان يف غري رأس آية  يصح االبتداء
  ِه َرّب الَعاَلِمين الَحمُد للَّ  كالوقف على لفظ اجلاللة من 

الذين  َقد َأفَلَح الُمؤِمُنونَ يف ) املؤمنون: (وكالوقف على كلمة 
.  اِشُعون ُهم في َصالِتِهم خَ 
 . من سورة الفاحتة الرَِّحيم الَعـاَلِمينوكالوقف على 

ا كان يف رأس اآلية فيجوز االبتداء مبا بعده كما يف اآليات أما إذ
. التسع األوىل من سورة املؤمنون ، ويف رؤوس آيات سورة الفاحتة

: ممنـوع ب ـ الوقـف الْ 
: والوقف املمنوع قسمان      
. أقبح من القبيح  -٢.                 قبيح  -١    
، كالوقف على املبتدأ دون هو الذي مل يؤد معىن  :الوقف القبيح  -١

اخلرب ؛ والفعل دون الفاعل؛ وعلى الفاعل دون املفعول؛ وعلى الشرط 
دون اجلواب ؛ وعلى احلرف املشبه بالفعل و الفعل الناقص دون 

: امسيهما أو خربيهما؛ كالوقف على 
      ُه قاَل اللَّ  من ) قال(

  . ِه مَحمَُّد رَُّسوُل اللَّ   من) حممد(وعلى 
 . ُه وََكاَن اللَّ  من ) كان(وعلى 
 . َوَمن يَفَعْل َذلك يَلَق أَثَاَما  من ) يفعل(وعلى 



ــ  ۸۸ــ  

وهو الوقف على عكس املراد وهو حرام  :الوقف األقبح من القبيح  -٢
: دون اضطرار ، ويكفر املعتقد به كالوقف على 

 َمَثال مَّا َأن َيضِربَ ےَه ال َيسَتحىإنَّ اللَّ : من قوله تعاىل) يستحيي(
 .بعوضة فما فوقها
: من قوله تعاىل ) الصالة(وكالوقف على

   ال َتقَربُوا الصَّالَة َوأَنُتم ُسَكـاَرى  آمنوايَا أَيـَُّها الذيَن .
: من قوله تعاىل ) الظاملني(والوقف على 

 ِيماً يُدِخُل َمن َيَشاُء في رَحَمِتِه َوالظَّاِلِميَن َأَعدَّ َلُهم َعَذاباً َأل  .
جيوز الوقف على رأس اآلي مهما كان املعىن و متابعة القراءة يف  :تـنـبـيـه 

:  اآلية ، مثل 
     َفـََويُلُ◌ لِلُمَصّلين   الذيَن ُهم َعن َصالِتِهم َساُهون 
    َأال ِإنـَُّهم ِمن ِإفِكِهم لَيَـُقوُلوَن  َوَلَد اهللاُ َوِإنـَُّهم َلَكـاِذبُون.  

 .بأس على القارئ أن يالحظ إشارات الوقف يف القرآن الكرمي  و ال     
.  وليس يف القرآن وقف واج  شرعاً يأمث القارئ برتكه      

 
 

             
 



ــ  ۸۹ــ  

االبـتــداء 
ينبغي على القارئ أن يلتمس حسن االبتداء كما يلتمس حسن       

. جائز ، وممنوع : الوقف ، واالبتداء قسمان

. تام ، وكاف : وهو نوعان :االبتداء الجائز:  القسم األول

هو االبتداء مبقطع مت معناه غري متعلق مبا قبله ال  لفظاً :  االبتـداء التـام -١
أو لـَِك الِكَتاُب ال رَيَب ِفيه الـم َذ ٰ وال معًىن، كاالبتداء بأوائل السور

الزَّانَِيُة َو أو أول تقرير األحكام  َكذََّبت َثُموُد الُمرَسِلينالقصص
أو أول ذكر اجلنة أو  ِمنُهَما ِماَئَة َجلَدة ِحدٍ الزَّاِنى فَاجِلُدوْا ُكل َو ٰ 

َوَأصَحاُب الَيِميِن َمآ { : النار أو أول ذكر صفات املؤمنني مثل
 ِإنَّ الِذيَن َكَفُروْا َسَوآٌء َعَليِهم: أو الكافرين مثل َأصَحاُب الَيِمين

َوَما ُهم  اآلخرِه َو بِالَيوِم بِاللَّ  آمناِمَن النَّاِس َمن يـَُقوُل وَ : أو املنافقني
.  ِبُمؤِمِنين

ه وتعلق مبا قبله معًىن ال هو االبتداء مبقطع مت معنا :االبتداء الكايف -٢
واالبتداء بـ  ُأولَِئَك َعَلى ُهَدى ّمن رَبِِّهم ، مثل االبتداء بـ لفظاً 

  َّلذيَن َءاَمُنواْ َه واُيَخـاِدُعوَن الل  واالبتداء بـ لِيمُ أَ َوَلُهم َعَذاٌب
م

ِبَما 
 َأال ِإنـَُّهم ُهُم السَُّفَهآُءَ َلِكن ال يَعَلُمونواالبتداء بـ ُيَكذِّبُون  َكانُواْ 

 .

. قبيح ، وأقبح من القبيح : وهو نوعان :االبتداء الممنوع : القسم الثاني 



ــ  ۹۰ــ  

مبا ال يعطي معًىن، كاالبتداء بالفاعل دون  هو االبتداء:  االبتـداء القبيح -١
 :من قوله تعاىل) رَّّب ِإنـَُّهم َعَصوِين  نوُح◌ُ ( :الفعل، مثل االبتداء بـ 

قَاَل نُوُحُ◌ رَّّب ِإنـَُّهم َعَصونى . واالبتداء بـاملفعول دون الفاعل مثل
 يَت الذى ُيَكّذبُ اَ َأرَ من قوله تعاىل ) الذي يكذب بالدين(االبتداء بـ 

، وكذلك ال يبتدئ القارئ بالصفة دون املوصوف وال بالبدل بِالّدين
دون املبدل منه والبالتوكيد دون املؤكَّد وال باملضاف إليه دون املضاف، 

) . إال ، لكنَّ ، لعلَّ ، كأنَّ ، أْن ، أنَّ ، عسى ( وال يبتدئ كذلك بـ 
يعطي معًىن عكس ما وهو االبتداء مبقطع :  داء األقبح من القبيحالبتـا -٢

َوقَاُلوْا : من قوله تعاىل ) اختذ الرمحن ولدا(أراد الشارع، مثل االبتداء بـ 
من قوله ) إن اهللا هو املسيح(، ومثل االبتداء بـ اتََّخَذ الرَّحَمُن َوَلَدا

وقس  َه ُهَو المِسيُح ابُن َمريمَلَقد َكَفَر الذيَن قَاُلوا ِإنَّ اللَّ : تعاىل
. أمثاهلا  على ذلك

وال حرج على القارئ أن يبتدئ برأس اآلية مهما كان املعىن مثل      
ِإال : واالبتداء باآلية  ،الذيَن ُهم َعن َصالِتِهم َساُهون: االبتداء باآلية

.  بِالبَـيِّناِت َو الزُّبـُر:واالبتداء باآلية ، ِه الُمخَلصـِينِعَباَد اللَّ 
بتداء بما بعده تام، وإن وقف على الكافي إن وقف على التام فاال **

فاالبتداء بما بعده كاٍف، وإن وقف على الحسن فاالبتداء بما بعده 
قبيح مالم يكن رأس آية، فإذا كان رأس آية فاالبتداء بما بعده 

 .جائز
 



ــ  ۹۱ــ  

بحث في الرَّوم واِإلشـمـام واِإلسكان  
وز الرَّوم على األصل يف الوقف اإلسكان على احلركات الثالث ويج     

. الكسرة والضمة ، واإلمشام على الضمة 
: الرَّوم : أوالً 

. هو إمساع احلركة للقري  دون البعيد  -١     
. ال يكون الرَّوم إال يف الكسرة أو الضمة  -٢     
) . ال ميد فيه العارض(الرَّوم كالوصل  -٣     

: ي ثالث حاالتوه) الكلمات اليت يكون فيها الروم: ( حاالت الرَّوم
: أ ـ يكون الروم في الكلمة التي ليس قبل آخرها حرف مد 

 مُّسَتِمرٌ  ِسحر         َوانَشقَّ الَقَمرُ : األمثـلة     
                 ِوالَفجر                 َِولََياٍل َعشر  .

يكون في الكلمة التي قبل آخرها حرف مد طبيعي   -ب 
:  األمثـلة     

       الرَّحَمِن الرَِّحيِم        َِمـِلِك َيوِم الّدين      َنسَتِعين 
       َعَذاَب َيوٍم أَلِــيٍم        َوَلُهم َعَذاٌب َعِظيٌم  .
: يكون في كلمة قبل آخرها مد متصل  -جـ 

 :األمثـلة 
   َنُتم َأَشدُّ َخلقـًا َأِم السََّمآُء اَ ١ء        َاَمَن السَُّفَهآُء َكَما ء 
   َلَسِميُع الدََّعآِء                         استَـَوى ِإَلى السََّمآِء 

. وال ميد إال ثالث حركات أو أربع كما يف حالة الوصل 



ــ  ۹۲ــ  

: اإلشمـام : ثانياً 
هو حتريك الشفتني بال صوت إشارة إىل الضمة احملذوفة بـَُعْيَد الوقف  -١

. على الكلمة 
. كون اإلمشام إال على الضم ال ي -٢

، وهي حاالت ) الكلمات اليت يكون فيها اإلمشام (: حاالت اإلشـمام 
: ثالث 

: يكون في الكلمة التي ليس قبل آخرها حرف مد  -أ 
 ِفيِه ُمزَدَجٌر            وَُكلُّ َأمِر مُّسَتِقرٌّ  : األمثـلة      
: يكون اإلشمام على العارض للسكون  -ب 

 ِإذ ُهم َعَليَها قـُُعوُد◌ُ      َوَلُهم َعَذاٌب َعِظيُم◌ُ : األمثـلة      
: يكون في الكلمة التي قبل آخرها مد عارض متصل  -جـ 

: األمثـلة 
       َانُتم َأَشدُّ َخلـقـًا َأِم السََّمآُء ١ء    َكَما َءاَمَن السَُّفَهآُء. 



ــ  ۹۳ــ  

ن أوجـه الوقف بالروم واإلشمام واإلسكا 
الوقف على الكلمات التي ليس قبل آخرها حرف مد طبيعي أو      

. مد متصل عارض 
يوقف بوجه واحد ، باإلسكان فقط ، على الكلمة املتحركة اآلخر  -١

: بالفتحة أو الساكنة ، مثــل 
  أَنَعمَت ←) ْأَنـَْعْمت   (         ََسَقر ←) َْسَقر (
  بـَُر بـُرْ (← الدُّ ) واْصَطِربْ (← َواصطَِبر            )    الدُّ
  ُقم فَأَنِذر ←) ْقم فأَْنِذر  (      ِّرَورَبََّك َفَكب ←) ْفكبّـر . (
يوقف على الكلمة املتحركة اآلخر بالكسر اليت ليس قبل آخرها حرف  -٢

. اإلسكان والروم : مد على وجهني مها
 ٍل َعشرٍ َولََيا    َوالَفجِر       َمـِلِك  : األمثـلة 

يوقف على الكلمة املتحركة اآلخر بالضم اليت ليس قبل آخرها مد  -٣
. اإلسكان ، الروم ، اإلمشام : بثالثة أوجه ، هي 

 . اَصـاِلُح ـيَ      نَعُبدُ  : لة األمثـ
: الوقف على الكلمات التي قبل آخرها حرف مد طبيعي 

خرها حرف مد طبيعي يوقف على الكلمة املفتوحة اآلخر، اليت قبل آ -١
) . القصر ، التوسط ، الطول : ( بأوجه اإلسكان الثالث 

 اإلنَسـاَن    الّصَراَط  الَعـاَلِميَن  الُمؤِمُنوَن   :األمثـلة
. وهو املد العارض للسكون        



ــ  ۹٤ــ  

اليت قبل آخرها حرف مد  يوقف على الكلمة املتحركة اآلخر بالكسر -٢
: ، هي طبيعي بأربعة أوجه 

األوجه الثالثة للعارض على اإلسكان وقد مرت آنفا ، والوجه الرابع هو    
. القصر على الروم 

.  ِبَعَذاٍب أَلِيٍم  :          مثـاله 
يوقف على الكلمة املتحركة اآلخر بالضم اليت قبل آخرها مد طبيعي  -٣

:  بسبعة أوجه ، هي 
. القصر على الروم  -     
. ه الثالثة للعارض للسكون األوج -     
ألن ) القصر ، التوسط ، الطول : ( األوجه الثالثة على اإلمشام  -     

. اإلمشام كاإلسكان 
.  َعَليَها قـُُعوُد◌ُ            ِإيَّاَك َنسَتِعيُن  : مثـاله 

: الوقف على الكلمات التي قبل آخرها حرف مد متصل 
ر بالفتح ، اليت قبل آخرها حرف مد يوقف على الكلمة املتحركة اآلخ -١

. متصل بثالثة أوجه على اإلسكان 
) .            حركات  ٤(التوسط  -    
) . حركات ٣(فويق القصر  -    
) . حركات ٦(الطول  -    
. والطول على أ�ا عارض. التوسط وفويق القصر على أ�ا مد متصل     

. وال يأيت القصر لقوة اهلمزة بعده 



ــ  ۹٥ــ  

 .َوَجـآَء            ِبَمـا َشـآَء  :        تـه أمثل
يوقف على الكلمة املتحركة اآلخر بالكسر و قبل آخرها حرف مد  - ٢

: خبمسة أوجه 
. ثالثة منها على اإلسكان وقد تقدمت  -     
. ومها التوسط وفويق القصر: ووجهان على الروم  -     

:   أمثلتـه 
             ََّمآِء ِمَن الس          ِمن مَّــآٍء  .

يوقف على الكلمة املتحركة اآلخر بالضم ، و قبل آخرها حرف مد  - ٣
: متصل بثمانية وجوه 

). التوسط ،فويق القصر ، الطول: ( ثالثة أوجه على اإلسكان -     
) . التوسط ، فويق القصر : (ووجهان على الروم -     

) التوسط ، فويق القصر ، الطول : ( م ثالثة أوجه على اإلمشا -     
. كاإلسكان 

: أمثلتـه      
          َنَشآُء        َيَشآُء         ُالُعَلَمـاء  .

: مالحظات تتعلق بالروم واإلشمام 
۳T۲۱F تَأَمـنـَّا يشم النون يف كلمة  -١

)١(
۳T  فتشم متييزاً هلا ) اـنَ ـتأَمنُ (حيث أصلها

. من اجلزم إىل الرفع 
:  ال روم وال إمشام يف تاء التأنيث املربوطة ، مثل  -٢

                                                           
.  ١١: سورة يوسف   )١(



ــ  ۹٦ــ  

     ِإَذا َوقـََعِت الَواِقَعُة            لَيَس ِلَوقـَعِتَها َكاِذبٌَة .
: ال روم وال إمشام عند احلركة العارضة، مثل  -٣

     قَاَلِت امَرَأُت الَعزِيِز   ُكِتَب َعَليُكُم الِقَتاُل  ولكُن انظر .
: ـ واختلفوا يف إمشام وروم هاء الضمري يف حنو ٤

     لَِبِنيِه         َأِخيِه         ُِإنـَّه          َـِتِه َءايٰـ 
      ُخُذوُه     فـَغُلُّوه         َصلُّوه       ِمنُه 

      ـَبهُ ِكتَٰـ      ِبِه  .
: املوقوف عليه، مثل االسم  مسقوط التنوين دون احلركة عند رو - ٥
  ◌ُُشُهوُد            ِبعـَاٍد  .
: ال روم يف صلة ميم اجلمع حيث يوقف عليها باإلسكان  - ٦

    عليهمو غيِر المغضوب عليِهْم (  ـــــ تقرأ وقفاً ـــــ . (
 
 

          



ــ  ۹۷ــ  

 
ترتيب األوجه  

:  املالحظات التالية : يراعى يف ترتي  األوجه 
. ـ يقدم اإلسكان على الصلة يف ميم اجلمع ١
. ـ يقدم قصر املنفصل على توسطه ٢

:  نماذج من ترتيب األوجه 
إذا جاء يف اآلية ميما مجع وكان بعد امليم األوىل مهزة قطع ففي : أوالً 

: تلك احلالة ثالثة أوجه 
. ـ اإلسكان يف امليمني ١
. ـ صلة امليمني بواو صلة صغرى ٢
. امليم األوىل صلة كربى وصلة امليم الثانية صلة صغرى ـ صلة ٣

.  هم أم لم تنذرهم ال يؤمنون اَنذرتَ ١ءَ  : مثاله 
إذا جاء ميما مجع وكان بعد امليم الثانية مهزة قطع ففي تلك : ثانياً 

:  احلالة ثالثة أوجه 
. ـ إسكان امليمني ١
. ـ الصلة الصغرى يف امليمني ٢
. صلة صغرى والثانية صلة كربى  ـ صلة امليم األوىل٣

 :مثاله 
  وإذا َخَلوا إلى شياطينهم قالو إنا معكم إنما نحن مستهزؤون 

: إذا تقدم مد منفصل على ميم اجلمع ففي ذلك أربعة أوجه : ثالثاً 



ــ  ۹۸ــ  

. ـ قصر املنفصل وعليه إسكان امليم ١
. ـ قصر املنفصل وعليه صلة ميم اجلمع ٢
. سكان ميم اجلمع ـ توسط املنفصل وعليه إ٣
. ـ توسط املنفصل وعليه صلة ميم اجلمع ٤

 : مثاله 
  يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم  

: إذا تقدم ميم اجلمع على املد املنفصل ففي ذلك أربعة أوجه : رابعاً 
. ـ إسكان ميم اجلمع وعليه قصر املنفصل ١
. وسط املنفصل ـ إسكان ميم اجلمع وعليه ت٢
. ـ صلة ميم اجلمع وعليه قصر املنفصل ٣
. ـ صلة ميم اجلمع وعليه توسط املنفصل ٤

 :مثاله 
   ِهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ختم اهللا على قلوب .



ــ  ۹۹ــ  

 
ـد ود متســويـة الْ 

اعلم أخي القارئ أن املدود منها ما هو متساو يف القوة ومنها ما هو      
رتبة ، ومنها ما هو خمتلف يف القوة ، ومنها ما هو خمتلف يف متساٍو يف امل

املرتبة ، فاملنفصل واملتصل متساويان يف القوة واملرتبة، واللني والعارض 
متساويان يف املرتبة خمتلفان يف القوة، فالعارض أقوى من اللني فهو ال يكون 

. أدىن منه إال مثله أو أعلى منه ، واللني ال يكون إال مثل العارض أو 
واعلم أن الواج  مينع قصر اجلائز كما هو حال املتصل العارض،      

: وسنبينه لك فيما يلي 

: القسم األول ـ للهمز، المنفصل والمتصل 

جي  تسوية املدود املتماثلة يف اآلية الواحدة :  تسوية المد المتصل -١
ن ومددت ذات املرتبة الواحدة ، حبيث إذا كانت آية با مدان متصال

األول أربع حركات ينبغي لك مدُّ الثاين أربع حركات ، وإذا مددت 
. األول ثالث حركات فينبغي عليك مد الثاين ثالث حركات أيضاً 

: مثــال 
      َُهُم الُمفِلُحوَن )٢(َوُأولَـِئكَ َعَلى ُهَدى ّمن رَّبِّهم )١(ُأولَـِئك 
. مد متصل ) ٢(مد متصل               ) ١(   



ــ  ۱۰۰ــ  

مددت األول ووإذا كان املدان منفصلني :  ـ تسوية المد المنفصل٢
حركات فمد الثاين  ثالثحركتني فمد الثاين حركتني ، وإذا مددت األول 

، وإذا مددت األول أربع حركات فمد الثاين أربع حركات أيضاً  ثالث
: حركات أيضاً 
     أنفسكم وأهليكم ناراً )٢(أيها الذين آمنوا قوآ)١(يا  

. منفصل ) ٢.                     (منفصل ) ١(   
:  ـ تسوية  المد المتصل والمنفصل ٣

أ ـ إذا تقدم يف اآلية املتصل على املنفصل ومددت املتصل أربع حركات فلك 
. أن متد املنفصل أربع حركات أو حركتني 

وإذا مددت املتصل ثالث حركات فلك أن متد املنفصل ثالث حركات 
: تني فقط حرك أو
الذين آمنوا صلوا  يـاأيها الّنبيءَته ُيَصلُّون على آلِئكَ ِإنَّ اَهللا وم :  مثاله

 . عليه وسلموا تسليما 
ب ـ وإذا تقدم املنفصل على املتصل ومددت املنفصل حركتني فلك أن متد 

. املتصل ثالث حركات او أربع 
ثالث حركات  وإذا مددت املنفصل ثالث حركات فلك مد املتصل       

أيضاً، وإذا مددت املنفصل أربع حركات فلك مد املتصل أربع حركات 
: فقط 
تلقون ليآء الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أو يا أيها  :مثاله 

 إليهم بالمودة 



ــ  ۱۰۱ــ  

ـ وإذا كان يف اآلية متصل وبعده مد متصل عارض مهزته مفتوحة ، ففيه ٤
: أربعة أوجه 

. توسط الثاين  -:، وعليه أ ـ توسط األول    
. طوله على اإلسكان  -                                

. فويق القصر يف الثاين -: ب ـ فويق القصر يف األول، وعليه   
. طوله على اإلسكان  -

: مثــال 
        اهللا )٢(َيَشآءَ ِإال َأن  )١(َتَشآُءونَ َوَما  

. مهزته مفتوحة  متصل) ٢.                (متصل ) ١(
إذا كان يف اآلية مد منفصل وبعده مد متصل عارض مهزته مفتوحة  -٥

: ففيه سبعة أوجه 
. فويق القصر يف الثاين  ـــــــ: قصر األول ، وعليه  -أ 

. ـ التوسط                                           
. اإلسكان ـ طوله على                                            

. فويق القصر يف الثاين  ــ: فويق القصر يف األول وعليه ب ـ 
. ـ طوله على اإلسكان                                           

. ـــــ توسط الثاين : جـ ـ توسط األول وعليه 
. ـ طوله على اإلسكان                                           

:  مثاله 
يآءَ الذين آمنوا ال  تتخذوا عدوي وعدوكم أول يا أيها  .



ــ  ۱۰۲ــ  

ـ إذا كان يف اآلية مد متصل، وبعده مد متصل عارض متحرك اهلمزة ٦
: بالكسر يوقف عليه بستة أوجه 

. ـــــ توسط الثاين على اإلسكان : أ ـ توسط األول، وعليه 
. ـ طوله على اإلسكان                                        

. ـ توسط الثاين على الروم                                        
: ب ـ فويق القصر يف األول وعليه 

.   ـ فويق القصر يف الثاين على اإلسكان                             
. ـ طوله على اإلسكان                             
. اين على الروم ـ فويق القصر يف الث                            

 )٢(الضَّرَّآءِ َو  )١( بِالَبأَسآءِ فََأَخذنَــاُهم  : مثــال 
. متصل عارض مهزته مكسورة ) ٢.                (متصل ) ١(     
ـ وإذا كان يف اآلية مد منفصل وبعده مد متصل عارض مهزته مكسورة ٧

: يوقف عليه بأحد عشر وجهاً 
. فويق القصر يف الثاين على اإلسكان  ـــ: أ ـ قصر األول ، وعليه 

. ـ توسط الثاين على اإلسكان                                  
. ـ طوله على اإلسكان                                  
. ـ فويق القصر يف الثاين على الروم                                  
. ط الثاين على الروم ـ توس                                 
ــ فويق القصر يف الثاين على اإلسكان  : ب ـ فويق القصر يف األول وعليه 

. ـ طوله على اإلسكان                                        
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. ـ فويق القصر يف الثاين على الروم                                       
. الثاين على اإلسكان توسط  ـــ: جـ ـ توسط األول وعليه 

. ـ طوله على اإلسكان                                     
. ـ توسط الثاين على الروم                                     

: المثال 
  َ٢(السََّمآءِ ِإلى  )١(~ىثُمَّ استَـو(  

. متصل عارض مهزته مكسورة ) ٢.               (منفصل ) ١(     
كان يف اآلية متصل ، والثاين مد متصل عارض متحرك اهلمزة  إذا -٨

: بالضمة يوقف عليه بعشرة وجوه 
. ــــــ توسط الثاين على اإلسكان : أ ـ توسط األول وعليه

. ـ طوله على اإلسكان                                        
. م ـ التوسط على الرو                                       
. ـ التوسط على اإلمشام                                        
. ـ الطول على اإلمشام                                        
.  فويق القصر على الروم  -:ب ـ فويق القصر يف األول، وعليه 

. فويق القصر على اإلمشام -                                        
. فويق القصر على اإلسكان -                                        

.  الطول على اإلمشام  -                                        
. الطول على اإلسكان  -                                        
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:  مثاله 
         َّ٢(◌ُ رَّآءوالسَّ )١(رَّآءُ َقد َمسَّ َءابَـآَءنـَا الض(  .

. متصل عارض ) ٢.               (متصل ) ١(        
وإذا كان يف اآلية مد منفصل وبعده مد متصل عارض متحرك اهلمزة بالضم 

:  فيوقف عليه بثمانية عشر وجهاً 
. ـــــ فويق القصر يف الثاين على اإلسكان : قصر األول وعليه 

. ـ توسط الثاين على اإلسكان 
. ن ـ طوله على اإلسكا

. ـ فويق القصر يف الثاين على اإلمشام 
. ـ توسطه على اإلمشام 
. ـ طوله على اإلمشام 

. ـ فويق القصر يف الثاين على الروم 
. ـ توسطه على الروم 

:  ب ـ فويق القصر يف األول وعليه 
. ـ فويق القصر يف الثاين على اإلسكان 

. ـ طوله على اإلسكان 
. اإلمشام  ـ فويق القصر يف الثاين على

. ـ طوله على اإلمشام 
. ـ فويق القصر يف الثاين على الروم 

. ــــ توسط الثاين على اإلسكان : جـ ـ توسط األول وعليه 
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. ـ طوله على اإلسكان 
. ـ توسط الثاين على اإلمشام 

. ـ طوله على اإلمشام 
. ـ توسط الثاين على الروم 

. )٢(ءُ السَُّفَهآَءاَمَن )١(َكَمآ   :المثال 
. متصل عارض ) ٢.              (منفصل ) ١(        

: للسكون، العارض واللين : القسم الثاني
: ـ إذا سبق العارُض مث ُوِقَف على اللني، يأيت عليه ستة أوجه  ١

. أ ـ قصر العارض وعليه قصر اللني 
. توسط اللني  ــــــ: ب ـ توسط العارض وعليه 

. ـ قصر اللني                                               
. طول اللني  ــــــ: ـ طول العارض وعليه جـ 

. ـ توسط اللني                                              
. ـ قصراللني                                              

: مثــــال 
     ُ١(ونَ َويَفَعُلوَن َما يُؤَمر(نَينِ ـَهيِن اثُه ال تـَتَِّخُذوْا ِإلٰـَ لَّ َوقَاَل ال)٢( 

. لني ) ٢.                      (عارض ) ١(    
: ـ إذا سبق اللني العارض ففيه أيضاً ستة أوجه  ٢

. ــــــــ قصر العارض : أ ـ قصر اللني وعليه 
. ـ توسط العارض                                             
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. ـ طول العارض                                             
. توسط العارض  ـــــــ: ب ـ توسط اللني وعليه 

. ـ طول العارض                                             
. ــــــــ طول العارض فقط : جـ ـ طول اللني وعليه 

: مثــــال 
     يـُبَـّيُن الـلـه َلُكم َأن َتِضلُّوْا َو الـلـُه )١(نثـََييفَـِلـلـذََّكِر ِمثُل َحّظ األُنـ

 .)٢(يمِبُكّل َشىٍء َعلِ 
. عارض ) ٢.                         (لني ) ١(    

: الوقف على العارضين 
أ ـ ينبغي تسوية العارضني حبيث إذا وقف على األول بالقصر يوقف على 

. الثاين مبثله 
. وقف على الثاين مبثله ب ـ ولو وقف على األول بالتوسط ي

. جـ ـ ولو وقف على األول بالطول يوقف على الثاين مبثله 
 )٢(رَءانَعلََّم القُ  )١(حَمنالرَّ  : مثـال 
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: الوقف على اللِّـيـنَـين 
أ ـ ينبغي تسوية اللينني حبيث إذا وقف على األول بالقصر وقف على الثاين 

. مبثله 
. وقف على الثاين مبثله  ب ـ ولو وقف على األول بالتوسط

. جـ ـ ولو وقف على األول بالطول وقف على الثاين مبثله 
. )٢(صَّيفِفِهم رِحَلَة الّشَتآِء َواللٰـ ےإِ  ) ١(رَيشِإليالِف قُ   :مثـــال 
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القسم الثاني  

  الكلمات الفرشيةالكلمات الفرشية
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بسم اهللا الرمحن الرحيم  
رواية قالون عن نافع ـ رمحة اهللا عليهما ـ طريق الشاطبية عن أيب نشيط 

سورة الفاحتــة 
 )٤ ( ِلكِ مَٰـ حذف األلف ) َِمــِلك . (
)٧ ( ِوال َعَلْيِهمْ ـ  َعَلْيِهْم َغْير  أسكن ميم اجلمع ووصلها بواو) َعَلْيِهْم ( )وجهان
) َغْريِ  وَعَلْيِهمُ  ،َغْريِ 

سورة البقــــــرة 
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
٤  
 
 
 
 
 

ِمبَآ أُنْـــزَِل إِلَْيَك  
َوَمآ أُْنزَِل ِمْن 

قـَْبِلَك 
 
 
 

ت  اهذان املدان منفصالن ميدمها باملر
الثالث حبركتني وبثالث حركات 

فإذا قصرت األول . وبأربع حركات 
قصرت الثاين، وإذا أتيت بفويق القصر 

القصر يف يف األول أتيت بفويق 
الثاين، وإذا وسطت األول وسطت 

.  الثاين 

ِمبَآ أُنْـــزَِل إِلَْيَك  
َوَمآ أُْنزَِل ِمْن 

قـَْبِلَك 
 
 
 

٥ 
 
 
 

أُْولَــِئَك َعَلى 
ُهًدى  

َوأُْولَــِئَك ُهُم 
 اْلُمْفِلُحونَ 

هذان املدان متصالن، وجيوز فيهما فويق 
القصر ثالث حركات والتوسط أربع 

يت بفويق القصر أتيت حركات، فإذا أت
بالثاين مثله، وإذا أتيت باألول بأربع 

.     حركات أتيت يف الثاين مثله 

أُْولَــِئَك َعَلى   
َوأُْولَــِئَك ُهُم  
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٦ 
 
 
 
 
 
 
 
 

َعَلْيِهْم َءأَْنَذْرتـَُهْم 
َسَواٌء َعَلْيِهْم 
َءأَْنَذْرتـَُهْم 

 
 
 
 
 
 

سهل اهلمزة الثانية وأدخل بني 
، ويف ميم اجلمع اإلسكان اهلمزتني ألفا
والصلة هنا تكون من باب . والصلة

املنفصل؛ ألنه جاء بعدها مهزة فيجوز 
فيها القصر وفويق القصر والتوسط، 
فإذا أتيت باملتصل بثالث حركات لك 
أن تأيت بالصلة على حركتني أو ثالث 
حركات، وإذا أتيت باملتصل بأربع 
حركات لك أن تأيت بالصلة حبركتني 

.   ربع حركات أو أ

َءاْأَْنَذْرتـَُهْم 
َعَلْيِهْم َءاْأَْنَذْرتـَُهْم 

 وَعَلْيِهمُ 
َءاْأَْنَذْرتـَُهْم 

 
 
 
 
 
 

َوَما َخيَْدُعْوَن ِإآل  ٩
أَنـُْفَسُهْم 

ضم الياء وأثبت ألفا بعد اخلاء وكسر 
الدال   

ُخيَاِدُعْوَن 

ْوَن يَُكذِّبُ ضم الياء وفتح الكاف وشدد الذال  َيْكِذبـُْوَن   ١٠
السَُّفَهاُء َوالَ أبدل اهلمزة الثانية وصًال واًوا مفتوحة  السَُّفَهاُء َأالَ  ١٣
ـَو َوهْ أسكن اهلاء َوُهـَو  ٢٩
ِإينَِّ أَْعَلُم فتح الياء وصال  ) معاً (ِإينِّ أَْعَلُم  ٣٠،٣٣

 
٣١ 
 
 
 

ُؤَالِء ِإْن هَٰـ 
 
 
 
 

سهل اهلمزة األوىل وصال مع توسط 
يف هاء التنبيه املد املتصل وقصره، و

والقصر من قبيل املنفصل، فيصري على 
قصر املنفصل قصر املتصل ومده، 
ثالثة ( وعلى مد املنفصل مد املتصل 

 ) .    أوجه 

ُؤَالِ◌ ِإْن هَٰـ 
 
 
 
 

َتُُّم أدغم الذال يف التاء ُمثَّ اختََّْذُمتُ  ٥١ ُمثَّ اختَّ
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يـُْغَفْر َلُكْم ح الفاء أبدل النون ياء مضمومة وفتنـَْغِفْر َلُكْم  ٥٨
فيصري املد (باهلمزة وبعدها ياء ساكنة ــَن يالنَِّبيِّـ ٦١

) متصال
النَِّبيــِئَني 

ِبِنيَ االصَّ حذف اهلمزة بِِئْنيَ ٰـ الصَّ  ٦٢
ُهُزًؤا مهز الواو ُهُزًوا  ٦٧
فـَْهَي أسكن اهلاء َفِهَي  ٧٤
َتُّْم ُقْل أَ أدغم الذال بالتاء ُقْل َأختََّْذُمتْ  ٨٠ ختَّ
َخِطْيـَئاتُـُه زاد ألف بعد اهلمزة على اجلمع َخِطْيـَئُتُه  ٨١
َهُروَن اَتظَّ شدد الظاء  َهُروَن َتظٰـَ  ٨٥
٨٥،
٩١ 

َوْهَو أسكن اهلاء َوُهَو 

يـَْعَمُلوَن أُولَِئًك قرأ بياء الغي  بدل تاء اخلطاب ِئًك وَن أُولَ لتـَْعمَ  ٨٥،٨٦
أَنِْبئَــاَء ء مهزة أبدل الياأَنِْبيَــاَء  ٩١
َتُُّم أدغم الذال بالتاء ُمثَّ اختََّْذُمتُ  ٩٢ ُمثَّ اختَّ
َوِمْيَكآئِـَل زاد مهزة مكسورة بني الكاف والالم  َل َوِمْيكَٰـ  ٩٨
َوْهَو أسكن اهلاء َوُهَو  ١١٢
َوالَ َتْسَئْل فتح التاء وجزم الالم َوالَ ُتْسَئُل  ١١٩
ِلِمْني اَعْهِدَي الظَّ فتح الياء وصال ْين ملِِ اِدي الظَّ َعهْ   ١٢٤
ُذوا  ١٢٥ َواختََُّذوا فتح اخلاء َواختَِّ
َوَوصَّى  ١٣٢

 
زاد مهزة مفتوحة بني الواوين، وأسكن 

الواو الثانية ، وخفف الصاد  
َوأَْوَصى 

 

ُشَهَداَء ِاْذ  سهل اهلمزة الثانية بينها وبني الكسر ُشَهَداَء ِإْذ   ١٣٣
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النَِّبيــُئون خفف الياء وزاد مهزة بعدها بِيُّون النَّ  ١٣٦
َوْهَو أسكن اهلاء َوُهَو  ١٣٧
أَْم يـَُقْوُلْوَن قرأ بياء الغي  بدل تاء اخلطاب أَْم تـَُقْوُلْوَن  ١٤٠
ُقْل َءاَاْنـُْتْم أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل الثانية ُقْل َءأَنـُْتْم  ١٤٠
مزة الثانية وأبدهلا واوا سهل الهَمْن َيَشاُء ِإَىل   ١٤٢

) وجهان(مكسورة وصال 
َيَشاُء -َيَشاُء ِاَىل 
ِوَىل 

َوَلْو تـََرى الَِّذْيَن قرأ بتاء اخلطاب بدل ياء الغي  َوَلْو يـََرى الَِّذْيَن  ١٦٥
ُخْطَواِت أسكن الطاء ُخطَُواِت  ١٦٨
َفَمُن اْضطُرَّ ضم النون وصال َفَمِن اْضطُرَّ  ١٧٣

لَْيَس اْلبِـرُّ رفع الراء اْلِربَّ لَْيَس  ١٧٧

خفف النون وكسرها وصال ، ورفع َولَـِكنَّ اْلِربَّ  ١٧٧
الراء 

َولَـِكِن الُـبـرُّ 

النَِّبيِئَني خفف الياء ، وزاد مهزة بني الياءين  ينَ النَِّيبِّ  ١٧٧

١٨٤ 
 

ِفْديٌَة طََعاُم 
 ِمْسِكْنيٍ 

حذف تنوين فدية ، وجر طعام ، 
ومجع مساكني وفتح نونه بغري تنوين  

ِفْديَُة طََعاِم 
 َمَساِكْنيَ 

فـَْهَو أسكن اهلاء فـَُهَو  ١٨٤

١٨٦ 
 

اِع ِإذا َدَعاِن  الدَّ
 

أثبت الياءين وصال على أحد 
الوجهني ، والوجه الثاين حذفهما يف 

.  احلالني 

اِعي ِإذا  الدَّ
َدَعاِين 
اِع إِ  ذا َدَعاِن الدَّ

الِبُيوَت كسر الباء ) معا ( البـُُيوَت  ١٨٩

َولَـِكِن اْلبِـرُّ خفف النون وكسرها للوصل ، ورفع َولَـِكنَّ اْلِربَّ  ١٨٩



ــ  ۱۱٤ــ  

الراء 
َوْهَو أسكن اهلاء َوُهَو  ٢٠٤
السَّْلِم فتح السني السِّْلِم   ٢٠٨

ُخْطَواِت أسكن الطاء ُخطَُواِت   ٢٠٨ 
النَِّبْيـِئْيـَن خفف الياء ، وزاد مهزة بني الياءين  ينَ النَِّيبِّ  ٢١٣
٢١٣ 
 

َيَشآُء ِإَىل 
 

سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واوا 
) . وجهان(مكسورة 

َيَشآُء ِاَىل 
َيَشآُء ِوَىل 

َحىتَّ يـَُقْوُل رفع الالم َحىتَّ يـَُقْوَل  ٢١٤
٢١٦-
٢١٧ 

) كلها ( َوْهَو أسكن اهلاء ) كلها ( َوُهَو 

 
٢٣١ 

ُهُزًؤا مهز الواو ُهُزًوا 

النَِّساِء يـَْو أبدل اهلمزة الثانية ياء خالصة مفتوحة النَِّساِء أَْو  ٢٣٥
) معا ( َقْدرُُه أسكن الدال ) معا ( َقَدرُُه  ٢٣٦
َوِصيٌَّةِ َألْزَواِجِهْم رفع تنوين التاء َوِصيًَّةِ َألْزَواِجِهْم  ٢٤٠
ُيَضــِعُفُه فَ رفع الفاء ِعَفُه فـَُيضَٰـ  ٢٤٥
َويـَْبُصــُط قرأ بالصاد بدل السني ُسط َوَي  ٢٤٥
٢٤٦-
٢٤٧ 

نَِبيئـُُهْم  -لَِنِبيـٍئ خفف الياء ، وزاد مهزة بعدها  لَِنِيبٍّ ـ نَِبيـُُّهْم 

َعِسْيُتْم كسر السني َعَسْيُتْم  ٢٤٦

ِمينَِّ ِإالَّ فتح الياء وصال ِمينِّ ِإالَّ  ٢٤٩



ــ  ۱۱٥ــ  

َغْرَفًة ين فتح الغُغْرَفًة  ٢٤٩
كسر الدال ، وفتح الفاء وزاد ألفا َدْفُع اِهللا  ٢٥١

بعدها 
ِدفَاُع اِهللا 

َوْهَو أسكن اهلاء َوُهَو  ٢٥٥
أَنَآ أُْحِيي أثبت األلف بعد النون وصال أَنَاْ أُْحِيي  ٢٥٨
َوْهَي أسكن اهلاء َوِهَي  ٢٥٩
نـُْنِشرَُها قرأ بالراء بدل الزاي نـُْنِشزَُها  ٢٥٩
ِبرُبـَْوٍة ضم الراء ِبَربـَْوٍة  ٢٦٥
أُْكَلَها أسكن الكاف أُُكَلَها  ٢٦٥
( أسكن العني واختلس كسرتا فَِنِعمَّا  ٢٧١

) وجهان 
فَِنعمَّا  فَِنْعمَّا -

فـَْهَو أسكن اهلاء فـَُهَو   ٢٧١
َونَُكفِّْر قرأ بالنون بدل الياء ، وجزم الراء َويَُكفُِّر   ٢٧١  

َحيِْسبـُُهُم كسر السني َحيَْسبـُُهُم  ٢٧٣
َمْيُسرٍَة ضم السني َمْيَسرٍَة  ٢٨٠
ُقوا  ٢٨٠ ُقوا شدد الصاد َتَصدَّ َتصَّدَّ
الشَُّهَداِء َين أبدل اهلمزة الثانية ياء خالصة مفتوحة الشَُّهَداِء أَن  ٢٨٢

٢٨٢ 
 

الشَُّهَداُء ِإذا 
 

سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واوا 
) . وجهان(مكسورة 

َهَداُء ِاذا الشُّ 
الشَُّهَداُء ِوذ 

رٌَة َحاِضرٌَة اِتجَ ر فع التنوين فيهما معا رًَة َحاِضرًَة ٰـ ِتجَ  ٢٨٢

فـَيَـْغِفْر ِلَمْن َيَشآْء جزم الفعلني فـَيَـْغِفُر ِلَمْن َيَشآُء  ٢٨٤
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َويـَُعذُِّب َمْن  ٢٨٤
َيَشآُء 

َويـَُعذِّمَّْن َيَشآُء أدغم الباء يف امليم 

 ــران سورة   آل عمــ
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
٢-١ 

 
آمل اهللا 

 
فتح امليم وصالً اللتقاء الساكنني مع 

  املد والقصر
ألف الم ميَم اهللا 

 
 ةاالتـَّْورَة ـ االتـَّْورَ ) وجهان ( فتح األلف وقللها َة االتـَّْورَ  ٣

تـََرْونـَُهم مِّثْـَلْيِهْم ة  قرأ بتاء اخلطاب بدل ياء الغي يـََرْونـَُهم مِّثْـَلْيِهْم  ١٣

١٣ 
 

َيَشآُء ِإْن 
 

سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واوا 
) . وجهان ( مكسورة وصال 

َيَشآُء ِاْن ـ َيَشآُء 
ِوْن 

أَْاُؤنـَبُِّئُكْم أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل الثانية  أَُؤنـَبُِّئُكْم  ١٥

َوَمِن اتـَّبَـَعِين َوُقْل وصال  أثبت الياء بعد النونَوَمِن اتـَّبَـَعِن َوُقْل  ٢٠

َءاَْاْسَلْمُتْم أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل الثانية َءَأْسَلْمُتْم  ٢٠

النَِّبْيـئِـْنيَ خفف الياء وزاد مهزة بني الياءين النَِّبيِّـَن  ٢١
ِمينَِّ ِإنََّك فتح الياء وصال ِمينِّْ ِإنََّك  ٣٥

َوِإينَِّ أُِعْيُذَها ء وصال فتح الياَوِإينِّ أُِعْيُذَها  ٣٦
وََكَفَلَها خفف الفاء وََكفََّلَها   ٣٧
٣٧-
٣٨ 

أثبت اهلمز بعد األلف ورفعه ومد ) كلها(زََكرِيَّا 
األلف متصال 

) كلها(زََكرِيَّآُء 

َوْهَو أسكن اهلاء َوُهَو  ٣٩
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َونَِبيًئا خفف الياء ، وزاد مهزة بعدها َونَِبيَّا  ٣٩

اْجَعل يلَِّ َءايًَة فتح الياء وصال َءايًَة  اْجَعل يلِّْ  ٤١
٤٧ 
 

َما َيَشآُء ِإَذا 
 

سهـل اهلمزة الثانية وأبدهلا واوا 
) . وجهان ( وصال  مكسورة

َيَشآُء  -َيَشآُء ِإَذا
 ِوَذا

 ةاالتـَّْور -ةَ االتْورَ )  وجهان ( فتح األلف وقللها َة االتـَّْورَ  ٤٨
َأْخُلُق  إينَِّ فتح الياء وصال كسر اهلمزة وَأينِّْ َأْخُلُق  ٤٩

رًا  ٤٩ زاد ألفا بعد الطاء ، وأبدل الياء مهزة طَيـْ
مكسورة 

طَائِرًا 

بِيـُْوِتُكْم كسر الباء بـُيـُْوِتُكْم  ٤٩

 ةراالتَّو -َة االتـَّْورَ ) وجهان ( فتح األلف وقللها َة االتـَّْورَ  ٥٠
َىل أَْنَصارَِي إِ فتح الياء وصال أَْنَصارِْي ِإَىل  ٥٢
فـَنـَُوفـَّْيِهْم قرأ بالنون بدل الياء فـَيـَُوفـَّْيِهْم  ٥٧
َهلَْو أسكن اهلاء َهلَُو  ٦٢
 ةاالتـَّْور -ةَ االتـَّْورَ ) وجهان ( فتح األلف وقللها َة  االتـَّْورَ  ٦٥
٦٦ 
 
 

َهـُؤآلِء    أَنـُْتمْ ٰـ ه
 
 

سهل مهزة هـأنتم ، وأتى بعدها 
قصر : منفصل فيصري فيها ثالثة أوجه 

املنفصلني معا ، قصر األول وتوسط 
.   الثاين ، توسطهما معا 

َهـا اَنـُْتْم   

النَِّيبُء خفف الياء ، وزاد مهزة بعدها  النَِّيبُّ  ٦٨
إِلَْيَك ےيـَُؤدِّهِ  ٧٥

) معا(
) معا(يـَُؤدِِّه إِلَْيَك كسر اهلاء بدون صلة  
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لَِتْحِسبـُْوُه كسر السني لَِتْحَسبـُْوُه  ٧٨

فتح التاء، وأسكن العني، وختفيف ُموَن تـَُعلِّ  ٧٩
الالم مفتوحة 

تـَْعَلُموَن 

َوالنُّبـُْوَءَة خفف الواو ، وزاد مهزة بعدها  َوالنُّبـُوََّة  ٧٩

َوالَ يَْأُمرُُكْم رفع الراء َوالَ يَْأُمرَُكْم   ٨٠
النَِّبْيـِئْيـَن خفف الياء ، وزاد مهزة بني الياءين  ينَ النَِّيبِّ  ٨٠،٨١
َناُكْم  قرأ بالنون وألف بعدها بدل التاء َلَمآ َءاتـَْيُتُكْم   ٨١ َلَمآ َءاتـَيـْ
أدخل ألفا بني بني اهلمزتني وسهل َءأَقْـَرْرُمتْ  ٨١

الثانية 
ءَ اْاَقْـَرْرُمتْ 

َوَأَختُّْم أدغم الذال يف التاء َوَأَخْذُمتْ  ٨١
تـُْرَجُعوَن -تـَبـُْغونَ ب قرأ بتاء اخلطاب بدل ياء الغييـُْرَجُعوَن -يـَبـُْغونَ  ٨٣
النَِّبْيـُئوَن خفف الياء وزاد مهزة بينها وبني الواو النَِّبيِّوَن  ٨٤

َوْهَو أسكن اهلاء َوُهَو  ٨٥
 ةاالتـَّْور -ةَ االتـَّْورَ ) وجهان ( فتح األلف وقللها ) معا ( َة االتـَّْورَ  ٩٣
َحجُّ فتح احلاء ِحجُّ  ٩٧
األَنْبِـَئآَء اء مهزة أبدل ايلاألَنِْبيَــآَء  ١١٢
 َوَمايـَْفَعُلوا ١١٥

فـََلْن يُْكَفُروُه 
قرأ بتاء اخلطاب بدل ياء الغي  يف 

. الفعلني 
 تـَْفَعُلوا 
ُتْكَفُروُه 
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١١٩ 
 
 
 
 
 

أَنـُْتْم أُْوآلِء هَٰـ 
 
 
 
 
 

سهل اهلمزة األوىل، وقد اجتمع يف 
اآلية منفصل مهزته مسهلة وميم مجع 

ملنفصل ، بعدها مهزة فهي من قبيل ا
قصر املنفصل مع : ففيها مخسة أوجه 

إسكان امليم ، مث قصر املنفصل مع 
صلتها مع القصر واملد ، مث توسط 
املنفصل مع إسكان امليم والصلة مع 

. املد 

َهـااَنـُْتْم  
 
 
 
 

الَ َيِضرُْكْم كسر الضاد وجزم الراء الَ َيُضرُُّكْم  ١٢٠
ِمْنيَ ُمَسوَّ فتح الواو ُمَسوِِّمْنيَ  ١٢٥
َسارُِعوا أسقط الواو َوَسارُِعوا  ١٣٣
َها ے◌ِ نـُْؤتِه ١٤٥ ِمنـْ

) معا(
َها كسر اهلاء بدون صلة  ) معا(نـُْؤتِِه  ِمنـْ

َنِيبٍء خفف الياء وزاد مهزة بعدها  َنِيبٍّ  ١٤٦
ضم القاف ، وحذف األلف ، وكسر ـَتَل قٰـَ  ١٤٦

التاء 
قُــِتَل 

 
َوْهَو أسكن اهلاء َوُهَو  ١٥٠
بِيـُْوِتُكْم كسر الباء بـُيـُْوِتُكْم   ١٥٤
١٥٧-
١٥٨ 

 ِمتُّمْ كسر امليم ُمتُّْم 

َجتَْمُعْوَن قرأ بتاء اخلطاب بدل ياء الغي  َجيَْمُعْوَن  ١٥٧
لَِنِيبٍء خفف الياء وزاد مهزة بعدها لَِنِيبٍّ  ١٦١
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يـَُغلَّ ضم الياء ، وفتح الغني  يـَُغلَّ  ١٦١
َوالَ َحتِْسَنبَّ ر السني كسَوالَ َحتَْسَنبَّ  ١٦٩
َوالَ ُحيْزِْنَك ضم الياء ، وكسر الزاي َوالَ َحيْزُْنَك  ١٧٦
١٧٨-
١٨٠ 

) معا(َوالَ َحيِْسَنبَّ فيهما  كسر السني )معا( َوالَ َحيَْسَنبَّ 

األَنِْبئَـآَء أبدل الياء مهزة األَنِْبيَـآَء  ١٨١
الَ َحيِْسَنبَّ سني قرأ بياء الغي  ، وكسر الالَ َحتَْسَنبَّ  ١٨٨
َفالَ َحتِْسبَـنـَُّهْم كسر السني َفالَ َحتَْسبَـنـَُّهْم  ١٨٨

 سورة النساء
َتسَّآَءُلوَن شدد السني َتَسآَءُلوَن  ١
أسقط اهلمزة األوىل مع جواز القصر فـََهآَء أَْمَواَلُكُم السُّ  ٥

والتوسط 
السَُّفَهآ أَْمَواَلُكُم 

ًما ِقيَ أسقط األلف  ًما ٰـ ِقيَ  ٥
َواِحَدٌة رفع تنوين التاء َواِحَدًة  ١١
يُوِصي كسر الصاد وبعدها ياء يُوَصى  ١٢
ٍت نُْدِخْلُه َجنَّٰـ قرأ بالنون بدل ياء ٍت يُْدِخْلُه َجنَّٰـ  ١٣
نُْدِخْلُه نَارًا قرأ بالنون بدل الياء يُْدِخْلُه نَارًا  ١٤
الِبُيوِت كسر الباء البـُُيوِت  ١٥
٢٢-
٢٤ 

التوسط سهل اهلمزة األوىل مع جواز اِء ِإالَّ النِّسَ 
والقصر 

النَِّساِ  ِإالَّ 

َحلَّ َوأَ فتح اهلمزة واحلاء َوأُِحلَّ  ٢٤
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رٌَة اِتجَ رفع تنوين التاء رًَة ِجتٰـَـ  ٢٩
مَّْدَخالً فتح امليم مُّْدَخالً  ٣١
َعاَقَدْت زاد ألفا بعد العني َعَقَدْت   ٣٣
َحَسَنٌة  التاءرفع تنوين َحَسَنًة  ٤٠
َلْو َتسَّوَّى فتح التاء ، وشدد السني َلْو ُتَسوَّى  ٤٢
أسقط اهلمزة األوىل مع القصر َجآَء َأَحٌد  ٤٣

والتوسط 
َجآ َأَحٌد 

اْنظُْر  نُ فَِتْيالً ضم نون التنوين وصال اْنظُْر  نِ فَِتْيالً  ٤٩
َهـُؤآلِء يـَْهَدى أبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة وصال َهـُؤآلِء أَْهَدى  ٥١
 ) وجهان(اختلس كسرة العني وأسكنها نِِعمَّا  ٥٨
 أَِن اقْـتـُُلوآ  ٦٦

أَوِاْخُرُجوا 
 أَُن اقْـتـُُلوآ وصالً  ضم النون والواو

اْخُرُجو  أَوُ 
النَِّبيِئيـَن خفف الياء وزاد مهزة بني الياءين  ينَ النَِّيبِّ  ٦٩
 َيُكْن ملَْ قرأ بالياء بدل التاء َملْ َتُكْن  ٧٣
َوْهَو أسكن اهلاء َوُهَو  ٩٢
إِلَْيُكُم السََّلَم حذف األلف َم ٰـ إِلَْيُكُم السَّلَ  ٩٤
ُر  ٩٥ َر نص  الراء َغيـْ َغيـْ
َوْهَو أسكن اهلاء َوُهَو  ١٠٨
١٠٩ 
 
 

أَنـُْتْم َهـُؤآلِء هَٰـ 
 
 

سهل مهزة هـأنتم وجاء بعده منفصل 
قصر املنفصلني : فيصري هنا ثالثة أوجه

عا ، قصر األول وتوسط الثاين ، م
.  توسطهما معا 

َهـا أَنـُْتْم  
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َماتـََوىلَّ ےنـَُولِّهِ  ١١٥
َجَهنََّم ےَوُنْصِلهِ 

ما توىل نـَُولِِّه كسر اهلاء بدون صلة  
جهنم  َوُنْصِلِه 

َوْهَو أسكن اهلاء َوُهَو  ١٢٤
١٢٨ 
 

أَْن ُيْصِلَحا 
 

فتح الياء وفتح الصاد وشددها وزاد 
فتح الالم  ألفا و

أَن َيصَّاَحلَا 
 

َوَقْد نـُزَِّل ضم النون وكسر الزاي َوَقْد نـَزََّل  ١٤٠
َوْهَو أسكن اهلاء َوُهَو  ١٤٢
ِيف الدََّرِك فتح الراء ِيف الدَّْرِك  ١٤٥
َسْوَف نـُْؤتِْيِهْم قرأ بالنون بدل الياء َسْوَف يـُْؤتِْيِهْم  ١٥٢
وأسكنها  اختلس فتحة العنيالَ تـَْعُدوا  ١٥٤

)  وجهان( وشددالدال
 

األَنِْبَئاَء أبدل الياء مهزة األَنِْبَيآَء  ١٥٥
النَِّبيئِـَني خفف الياء وزاد مهزة بني الياءين ـَن يالنَِّيبِّ  ١٦٣

َوْهَو أسكن اهلاء َوُهَو  ١٧٦
 

 

سورة  املائـــــدة 
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
َفَمُن اْضطُرَّ النون وصال ضم َفَمِن اْضطُرَّ  ٣
َوْهَو أسكن اهلاء َوُهَو  ٥
َجآ َأَحٌد أسقط اهلمزة األوىل مع القصر َجآَء َأَحٌد  ٦
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والتوسط  
َواْلبَـْغَضاَء ِاَىل سهل اهلمزة الثانية َواْلبَـْغَضاَء ِإَىل  ١٤
أَنْبِـئَــآَء أبدل الياء مهزة أَنْبِـيَــآَء  ٢٠
ِإينَِّ َأَخاُف وصالً  الياء فتحِإينِّ َأَخاُف  ٢٨
ِإينَِّ أُرِْيُد وصالً  فتح الياءِإينِّ أُرِْيُد  ٢٩
الَ ُحيْزِْنَك ضم الياء وكسر الزاي الَ َحيْزُْنَك  ٤١
 ةَ راالتـَّوْ َة ـ االتـَّْورَ ) وجهان ( فتح األلف وقللها َة  االتـَّْورَ  ٤٣،٤٤
النَِّبيُئوَن  خفف الياء وزاد مهزة بعدها النَِّبيُّوَن  ٤٤
َواألُْذَن بِاألُْذِن أسكن الذال َواألُُذَن بِاألُُذِن  ٤٥
فـَْهَو أسكن اهلاء فـَُهَو  ٤٥
 ةَ االتـَّْور -ةَ االتْورَ ) وجهان ( فتح األلف وقللها َة  االتـَّْورَ  ٤٦
َوأَُن اْحُكْم   وصالً  ضم النونَوأَِن اْحُكْم  ٤٩
يـَُقوُل الَِّذْيَن حذف الواو َويـَُقوُل الَِّذْيَن  ٥٣
فك إدغام الدال وكسر األوىل وأسكن يـَْرَتدَّ ِمْنُكْم  ٥٤

الثانية 
يـَْرَتِدْد ِمْنُكْم 

ُهُزًؤا مهز الواو ُهُزًوا  ٥٧،٥٨
َواْلبَـْغَضاَء ِاَىل سهل اهلمزة الثانية َواْلبَـْغَضاَء ِإَىل  ٦٤
  ةاالتـَّْور اة-رَ التـَّوْ ) وجهان ( فتح األلف وقللها َة  االتـَّْورَ  ٦٦،٦٨
زاد ألفا بعد الالم على اجلمع ، وكسر رَِسالََتُه  ٦٧

التاء 
رَِساالَتُِه 

َوالصَّابُوَن حذف اهلمزة ، وضم الباء بُِئوَن َوالصَّٰـ  ٦٩
َوالنَّبِـيِء خفف الياء وزاد مهزة بعدها َوالنَّبِـيِّ  ٨١
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اُء ِمْثِل َفَجزَ حذف التنوين وكسر الالم َفَجزَاٌء ِمْثُل  ٩٥
َكفَّــرَُة طََعاِم حذف التنوين وكسر امليم رٌَة طََعاُم ٰـ َكفَّ  ٩٥
َأْشَياَء ِاْن سهل اهلمزة الثانية َأْشَياَء ِإْن  ١٠١
مهزة ضم التاء ، وكسر احلاء ، وتضم اْسَتَحقَّ  ١٠٧

ابتداءا  الوصل
اْسُتِحقَّ 

   ةَ االتـَّْور -ةَ اْورَ التَّ ) وجهان ( فتح األلف وقللها َة  االتـَّْورَ  ١١٠
رًا  ١١٠ زاد ألفا بعد الطاء ، وأبدل الياء مهزة طَيـْ

مكسورة 
طَائِــرًا 

بُُه  ١١٥ بُُه فتح الياء فَِإينِّ أَُعذِّ فَِإينَِّ أَُعذِّ
ءْاَ◌أَْنَت أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل الثانية َءأَْنَت  ١١٦
ِيلَ أَْن فتح الياء ِيلْ أَْن  ١١٦
أَُن اْعُبُدوا ضم النون وصال اْعُبُدوا  أَنِ  ١١٧

َهَذا يـَْوَم نص  امليم  َهَذا يـَْوُم  ١١٩
َوْهَو  أسكن اهلاء َوُهَو   ١٢٠

سورة  األنعـــــــام 
 

قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
َوْهَو أسكن اهلاء َوُهَو  ٣
َئ  َوَلَقُد اْستـُْهزِ ضم الدال َوَلَقِد اْستـُْهزَِئ   ١٠
َوْهَو أسكن اهلاء َوُهَو  ١٣،١٤
ِإينَِّ أُِمْرُت فتح الياء ِإينِّ أُِمْرُت  ١٤
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ِإينَِّ َأَخاُف فتح الياء ِإينِّ َأَخاُف  ١٥
فـَْهَو ـ َوْهَو   أسكن اهلاءفـَُهَو ـ َوُهَو   ١٧،١٨
نَُّكْم ِا◌ِ أَاْ أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل الثانية أَئِنَُّكْم   ١٩
َنتَـُهْم نص  التاء نـَتـُُهْم ِفتْ  ٢٣ ِفتـْ
َوالَ نَُكذُِّب  رفع الباء َكذَِّب نُ َوالَ  ٢٧
َنُكْوُن و رفع النونَنُكْوَن و ٢٧
لَُيْحزُِنَك ضم الياء ، وكسر الزاي  لََيْحزُُنَك  ٣٣
بُوَنَك  ٣٣ الَ يُْكِذبُوَنَك أسكن الكاف وخفف الذال الَ يَُكذِّ
 يـَْتُكْم اَ أَرَ سهل اهلمزة الثانية  )معا(يـَْتُكْم أَ أَرَ  ٤٠،٤٦
يـُْتْم اَ أَرَ  سهل اهلمزة الثانية يـُْتْم أَ أَرَ  ٤٧
نَُّه َغُفوٌر إِ فَ كسر اهلمزة فَأَنَُّه َغُفوٌر  ٥٤
لَِتْسَتِبَني َسِبْيَل نص  الالم لَِتْسَتِبَني َسِبْيُل  ٥٥
٥٧،٦٠
-٧٥ 

 َوْهَو   أسكن اهلاء) كله ( َوُهَو 

َأَحدَُكْم  اجَ أسقط اهلمزة األوىل مع القصر والتوسط دَُكْم َجآَء َأحَ  ٦١
أبدل األلف ياء ساكنة بعدها تاء نَا ٰـ أَْنجَ  ٦٣

مفتوحة 
ـتَـَنا َأْجنَـيْ 

َها  ٦٤ ْيُكْم مِّنـْ َها أسكن النون ، وخفف اجليم يـَُنجِّ يـُْنِجْيُكْم مِّنـْ
بـَْعضِ ضم نون التنوين وصال اْنظُْر  نِ بـَْعضِ  ٦٥

ْر اْنظُ  نُ 
 كَ اأَرَ ِإينَِّ فتح الياء َك ◌ٰ  ِإينِّ أَرَ  ٧٤
جُّوِين َأُحتٰـَ خفف النون  جُّوينِّ َأُحتٰـَ  ٨٠
َدَرَجــِت َمْن حذف التنوين ٍت مَّْن َدَرجَٰـ  ٨٣
 َنَشآُء ِانْ  أبدهلا واواً ، وسهل اهلمزة الثانيةَنَشاُء ِإْن  ٨٣
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َنَشآُء ِوْن ) وجهان(مكسورة 
َوزََكرِيَّاَء يف آخره زاد مهزة منصوبة َوزََكرِيَّا  ٨٥
َوالنُُّبوَءَة خفف الواو وزاد مهزة بعدها َوالنُّبـُوََّة  ٨٩
زاد ألفا بعد اجليم ، وكسر العني ، َوَجَعَل  ٩٦

الالم  ورفع
َوَجاِعُل 

ْيِل لالَّ جر الالم ْيَل لالَّ  ٩٦
َوْهَو أسكن اهلاء  ) كله( َوُهوَ   ١٠٣-٩٧
اْنظُُروا  نُ بِهِ اُمَتشَ  ضم نون التنوين وصال ْنظُُروا انِ بِهِ ٰـ شُمتَ   ٩٩
َوَخرَُّقوا شدد الراء  َوَخَرُقوا  ١٠٠
ِقَبالً كسر القاف وفتح الباء قـُُبالً  ١١١
َنِيبء خفف الياء وزاد مهزة بعدها َنِيبٍّ  ١١٢
َوْهَو    أسكن اهلاء ) كله(َوُهوَ  ١١٧-١١٤
َزٌل ف الزاي أسكن النون وخفُمنَـزٌَّل  ١١٤ ُمنـْ
َكِلَماُت زاد ألفا بعد امليم على اجلمع  َكِلَمُت  ١١٥
 نَيِضلُّولَ فتح الياء  نِضلُّويُ لَ  ١١٩
َميًِّتا شدد الياء وكسرها َمْيًتا  ١٢٢
، وكسر التاء على ألفا بعد الالم زادرَِسالََتُه  ١٢٤

اجلمع 
رَِساالَتُِه 

َحرًِجا كسر الراء َحَرًجا  ١٢٥
َوْهَو أسكن اهلاء َوُهَو  ١٢٧
َويـَْوَم َحنُْشرُُهْم قرأ بالنون بدل الياء َويـَْوَم َحيُْشرُُهْم  ١٢٨
فـَْهَو أسكن اهلاء  فـَُهَو  ١٣٦
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َوْهَو أسكن اهلاء  َوُهَو  ١٤١
أُْكُلُه أسكن الكاف أُُكُلُه  ١٤١
يـَْوَم ِحَصاِدِه كسر احلاء يـَْوَم َحَصاِدِه  ١٤١
ُخْطَواِت سكن الطاء أُخطَُواِت  ١٤٢
١٤٣،
١٤٤  

أبدل مهزة الوصل ألفاً مداً مشبعاً ) معاً ( َءآلذََّكَرْينِ 
وسهلها ، وجهان 

 َءآلذََّكَرْينِ 
أاَلذكرين 

ُشَهَدآَء ِاْذ سهل اهلمزة الثانية ُشَهَدآَء ِإْذ  ١٤٤
َفَمُن اْضطُرَّ ضم النون وصال َفَمِن اْضطُرَّ  ١٤٥
َتذَّكَُّرْوَن الذال شدد َتذَكَُّرْوَن  ١٥٢
َريبَِّ ِإَىل فتح الياء َريبِّ ِإَىل  ١٦١
قـَيًِّما فتح القاف ، وكسر الياء وشددها ِقَيًما  ١٦١
َوَحمَْيآْي ، ومد األلف مداً الزماً كلمياً أسكن الياءَوَحمَْياَي  ١٦٢
َوَممَاِيتَ ِهللا وصالً  فتح الياءَوَممَاِيتْ ِهللا  ١٦٢
َوأَنَآ أَوَُّل مداً منفصالً أثبت األلف وَُّل َوأَنَاْ أَ  ١٦٣
َوْهَو  أسكن اهلاء َوُهَو   ١٦٤،١٦٥

 

 سورة األعراف
 

قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
َتذَّكَُّرْوَن شدد الذال َتذَكَُّرْوَن  ٣
َولَِباَس نص  السني َولَِباُس  ٢٦
يـَتَـُقْوُلْوَن  ءِ آشبِاْلَفحْ الثانية ياء مفتوحة وصال أبدل اهلمزة آِء شبِاْلَفحْ  ٢٨
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أَتـَُقْوُلْوَن 
َوَحيِْسبـُْوَن كسر السني َوَحيَْسبـُْوَن  ٣٠
َخاِلَصٌة رفع التاء َخاِلَصًة  ٣٢
َجآ َأَجُلُهْم أسقط اهلمزة األوىل مع القصر والتوسط َجآَء َأَجُلُهْم  ٣٤
َهــُؤَالِء َيَضلُّْونَا مفتوحة وصال أبدل اهلمزة الثانية ياء َهــُؤَالِء َأَضلُّْونَا  ٣٨
ِب تِْلَقآ َأْصحَٰـ أسقط اهلمزة األوىل مع القصر والتوسط ِب تِْلَقآَء َأْصحَٰـ  ٤٧
ِبَرْمحَةِ ضم نون التنوين وصال اْدُخُلوا  نِ ِبَرْمحَةِ  ٤٩

اْدُخُلوا  نُ 
اْلَمآِء يـَْو أبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة وصال اْلَمآِء أَْو  ٥٠
َوْهَو أسكن اهلاء  َوُهَو  ٥٧
ُنُشرًا قرأ بالنون بدل الباء وضم النون والشني ُبْشرًا  ٥٧
َتذَّكَُّرْوَن شدد الذال َتذَكَُّرْوَن  ٥٧

ِإينَِّ َأَخاُف فتح الياء ِإينِّ َأَخاُف  ٥٩ 
َبْصــطًَة قرأ بالصاد بدل السني طًَة سبَ  ٦٩
بُِيوتًا كسر الباء بـُُيوتًا  ٧٤
َوْهَو أسكن اهلاء  َوُهَو  ٨٧
َنِيبٍء خفف الياء وزاد مهزة بعدها َنِيبٍّ  ٩٤
أَْو أَِمَن أسكن الواو أََو أَِمَن  ٩٨
نٰـَ  ١٠٠ ُهْم اَنَشآُء َوَصْنبَ أبدل اهلمزة الثانية واوا مفتوحة وصال ُهْم َنَشآُء َأَصبـْ
أن ْيٌق َعَلىَّ َحقِ قرأ بالياء املشددة بعد الالم َحِقْيٌق َعَلى أَْن  ١٠٥
َمِعْي َبِين أسكن الياء وصال ووقفا َمِعَي َبِين  ١٠٥
أَْرِجِه َوَأَخاُه كسر اهلاء من دون صلة أَْرِجْه َوَأَخاُه  ١١١
تـََلقَُّف فتح الالم وشدد القاف تـَْلَقُف  ١١٧
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١٢٣ 
 

َءاَْمْنُتْم 
 

زاد مهزة استفهام قبل اهلمزة األوىل 
. نية وحققها وسهل اهلمزة الثا

َءاَاَْمْنُتْم 
 

فتح النون وأسكن القاف وخفف التاء َسنـَُقتُِّل  ١٢٧
وضمها  

َسنَـْقُتُل 

َوْهَو أسكن اهلاء  َوُهَو  ١٤٠
فتح الياء وأسكن القاف وخفف التاء يـَُقتـُِّلْوَن   ١٤١

وضمها 
يـَْقتـُُلْوَن  

َولَـِكُن اْنظُْر ضم النون وصال َولَـِكِن اْنظُْر  ١٤٣

َوأَنَآ أَوَُّل أثبت األلف مدا منفصال أَنَاْ أَوَُّل وَ  ١٤٣

َلِيتْ اِبِرسَ حذف األلف بعد الالم على اإلفراد ِيتْ لٰـَ ِبرِسَٰـ  ١٤٤
بـَْعِدَي أََعِجْلُتْم فتح الياء وصال بـَْعِدي أََعِجْلُتْم  ١٥٠
 َتَشآُء َوْنَت اهلمزة الثانية واوا مفتوحة  أبدلَتَشآُء أَْنَت  ١٥٥
َعَذاِيبَ ُأِصْيُ  فتح الياء وصال َعَذاِيب ُأِصْيُ   ١٥٦
النَِّيبِء  النَِّيبَء -خفف الياء وزاد مهزة بعدها النَِّيبِّ  النَِّيبَّ - ١٥٧،١٥٨
 ةَ االتـَّْور -ةَ االتـَّْورَ ) وجهان ( فتح األلف وقللها َة   االتـَّْورَ  ١٥٧
نـَْغِفْر َلُكْم   ١٦١

ِتُكْم َخِطْيئٰـَ 
اء بدل النون وضمها وفتح قرأ بالت

الفاء ورفع التـاء 
 تـُْغَفْر َلُكمْ  
ُتُكْم اَخِطْيئَ  

َمْعِذرٌَة ِإَىل رفع التاء َمْعِذرًَة ِإَىل  ١٦٤
بِْيٍس كسر الباء وبعدها ياء ساكنة بال مهز بَِئْيٍس  ١٦٥
ِتُْم اُذرِّيـَّزاد ألفا بعد الياء ، وكسر التاء ُذرِّيـَّتَـُهْم  ١٧٢
 أدغم الثاء يف الذال ْهلًْث َذِلَك يَ  ١٧٦

) وجهان(وأظهرها 
 ِلكَ ◌ٰ  يـَْلَهذَّ 

 ذَِّلكَ  ْهلًثْ يَ  
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فـَْهَو أسكن اهلاء  فـَُهَو  ١٧٨
َونََذرُُهْم قرأ بالنون بدل الياء َويََذرُُهْم  ١٨٦
١٨٨ 
 

أبدهلا واوا  سهل اهلمزة الثانية - السُّوُء ِإنْ 
) وجهان ( مكسورة وصال 

  السُّوُء ِانْ 
 السُّوُء ِونْ 

أَنَآ ِإالَّ  أََن ِإالَّ -) وجهان(أثبت األلف وحذفها وصال أَنَاْ ِإالَّ  ١٨٨
كسر الشني ، وأسكن الراء ، وحذف ُشرََكآَء  ١٩٠

اهلمزة 
ِشرًْكا 

الَ يـَْتبَـُعوُْكْم أسكن التاء خمففة ، وفتح الباء الَ يـَتَِّبُعوُْكْم  ١٩٣
ُقُل اْدُعْوا ضم الالم ُقِل اْدُعْوا  ١٩٥
َوْهَو أسكن اهلاء  َوُهَو  ١٩٦
ْونـَُهْم   ٢٠٢ ْونـَُهْم  ضم الياء ، وكسر امليم َميُدُّ ميُِدُّ

 

 

 سورة األنفــال
قــالــون اخلــالف حفص رقم اآلية 
ُمْرَدِفْنيَ فتح الدال ُمْرِدِفْنيَ  ٩
ْيُكُم  ١١ يـُْغِشْيُكُم أسكن الغني وخفف الشني يـَُغشِّ
 ْوِهُن مُ  ١٨

َكْيِد 
فتح الواو، وشدد اهلاء، ونون النون، 

نص  الدال 
ُمَوهٌِّن َكْيَد 

فـَْهَو   أسكن اهلاء فـَُهَو    ١٩
السََّمآِء يـَْو أبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة وصال السََّمآِء أَْو  ٣٢
َحِيَي فك اإلدغام ، وكسر الياء األوىل وفتح َحيَّ  ٤٢
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الثانية 

 َرىِإينِّ أَ  ٤٨
ِإينِّ َأَخاُف 

 ِإينَِّ أََرىفيهما  فتح الياء وصال
ِإينَِّ َأَخاُف 

َوالَ َحتِْسَنبَّ قرأ بالتاء بدل الياء ، وكسر السني  َوالَ َحيَْسَنبَّ  ٥٩
النَِّيبُء خفف الياء وزاد مهزة بعدها النَِّيبُّ  ٦٤،٦٥
ِمْنُكْم   ِإْن َتُكنْ وقرأ بتاء التأنيث ِإن يَُّكْن ِمْنُكْم  و ٦٥
ُضْعًفا ضم الضاد َضْعًفا  ٦٦
فَِإن يَُّكْن ِمْنُكْم  ٦٦

ِمائٌَة 
فَِإْن َتُكْن ِمْنُكْم قرأ بتاء التأنيث 

ِمائٌَة 
لَِنِيبٍء خفف الياء وزاد مهزة بعدها لَِنِيبٍّ  ٦٧
َأَختُّْم أدغم الذال يف التاء َأَخْذُمتْ  ٦٨
النَِّيبُء ها خفف الياء وزاد مهزة بعدالنَِّيبُّ  ٧٠

 سورة التوبة
قــالون اخلـــــالف حفص  اآلية رقم
 فـَْهوَ أسكن اهلاء  فـَُهَو  ٣
 سهل اهلمزة الثانية أَئِمََّة  ١٢
أَْولَِيآَء ِاِن سهل اهلمزة الثانية أَْولَِيآَء ِإِن  ٢٣
َشآَء ِانَّ سهل اهلمزة الثانية َشآَء ِإنَّ  ٢٨
ُعَزيـُْر اْبُن بدون تنوين ضم الراء ُعَزيـٌْر اْبُن  ٣٠
ُهْوَن اُيَضـضم اهلاء ، وحذف اهلمزة ِهئـُْوَن ُيضَٰـ  ٣٠
َيِضلُّ فتح الياء ، وكسر الضاد ُيَضلُّ  ٣٧
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ُسوُء َوْعَماِهلَْم أبدل اهلمزة الثانية واوا مفتوحة وصال ُسوُء أَْعَماِهلَْم  ٣٧
َء النَِّيب خفف الياء ، وزاد مهزة بعدها النَِّيبَّ  ٦١
) معا ( أُْذُن أسكن الذال ) معا ( أُُذُن  ٦١
٦٦ 
 

عن  ِإن نـَّْعفُ 
 نـَُعذِّْب طَآئَِفةً 

وقرأ  قرأ بالياء وضمها ، وفتح الفاء -
. بالتاء وفتح الذال ، ورفع تاء طائفة 

  عن ِإن يـُّْعفَ 
تـَُعذَّْب طَآئَِفٌة 

النَِّيبُء خفف الياء ، وزاد مهزة بعدها النَِّيبُّ  ٧٣
َمِعْي َعُدّوا أسكن الياء وصال ووقفا َمِعَي َعُدّوا  ٨٣
َصلَـَواِتَك قرأ باجلمع وكسر التاء َتَك َصال ١٠٣
الَِّذْيَن اختََُّذوا حذف الواو َوالَِّذْيَن اختََُّذوا  ١٠٧
) معاً (َس َأسَّ  ١٠٩

يٰـَ  ) معا(نَهُ بـُنـْ
 ضم اهلمزة ، وكسر السني 

ورفع النون 
) معا(َس ُأسِّ 
) معا(نُُه ابـُْينَ 

 َهــارٍ وال مييل غريها يف القرآن أمال األلف َهاٍر  ١٠٩
تـَُقطََّع ضم التاء تـََقطََّع  ١١٠
   ةَ االتـَّْور -َة االتـَّْورَ ) وجهان ( فتح األلف وقللها َة  االتـَّْورَ  ١١١
١١٣ 
١١٧ 

 لِلنَِّيبِّ 
النَِّيبِّ  

 خفف الياء وزاد مهزة بعدها
 بعدها خفف الياء وزاد مهزة

 لِلنَِّيبِء 
النَِّيبِء  

َتزِْيُغ  قرأ بتاء التأنيث يَزِْيُغ   ١١٧
َوْهَو أسكن اهلاء  َوُهَو  ١٢٩

  
 
 

  ــسونُ سورة  يـ
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
َلِسـْحٌر كسر السني ، وحذف األلف ، ِحٌر َلسَٰـ  ٢
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وأسكن احلاء 
كَُّرْوَن َتذَّ شدد الذال َتذَكَُّرْوَن  ٣

نـَُفصُِّل قرأ بالنون بدل الياء يـَُفصُِّل  ٥
١٥ 
 

نـَْفِسي  ِيل أَْن -
ِإينِّ َأَخاُف  ِإْن -

فتح الياء وصال فيهما  
 

نـَْفِسَي  ِيلَ أَْن -
ِإينَِّ َأَخاُف  ِإْن -

ُع اَمتَـرفع العني َع َمتٰـَ  ٢٣
٢٥ 
 

َيَشآُء ِإَىل 
 

أبدهلا واوا وسهل اهلمزة الثانية 
) وجهان (رة مكسو

 َيَشآُء ِاَىل 
َيَشآُء ِوَىل 

َكِلَمات زاد ألفا بعد امليم َكِلَمُت  ٣٣
 )وجهان(أسكن اهلاء واختلس فتحتها الَ يَِهدِّي  ٣٥
َحنُْشرُُهْم قرأ بنون العظمة َحيُْشرُُهْم  ٤٥
أسقط اهلمزة األوىل مع القصر َجآَء َأَجُلُهْم  ٤٩

والتوسط 
َأَجُلُهْم  اجَ 

يـُْتم اَ أَرَ سهل اهلمزة الثانية يـُْتم أَ أَرَ  ٥٠،٥٩
٥١-
٩١ 
 
 

َن اآلءَ 
 
 

إسقاط اهلمزة : فيها ثالثة أوجه 
اليت بعد الالم ونقل حركتها إىل 
الالم وإبدال مهزة الوصل مع املد 
. والقصر وتسهيلها من دون مد 

َءاالن 
آآلن  
أَاَآلن 

 أبدل مهزة الوصل ألفا مع املد -َءآهللاُ  ٥٩
بني بني وسهلها 

حركات  ٦إبدال :آهللا 

تسهيل :  َءَاهللاُ 
َوالَ ُحيْزِْنَك ضم الياء وكسر الزاي  َوالَ َحيْزُْنَك  ٦٥
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ُشرََكآَء ِاْن سهل اهلمزة الثانية ُشرََكآَء ِإْن  ٦٦
بُِيوَتُكْم  بُِيوتًا -كسر الباء بـُُيوَتُكْم  بـُُيوتًا - ٨٧
لَِيِضلُّوا فتح الياء لُِيِضلُّوا  ٨٨
ُت اَكِلَمـزاد ألفا بعد امليم على اجلمع َكِلَمُت  ٩٦
ُقُل اْنظُُروا ضم الالم ُقِل اْنظُُروا  ١٠١
نـَُنجِّ فتح النون الثانية ، وشدد اجليم نـُْنِج  ١٠٣
َوْهَو  أسكن اهلاء    َوُهَو   ١٠٧،١٠٩

 

  سورة   هـود
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
فَِإينَِّ َأَخاُف فتح الياء وصال ُف فَِإينِّ َأَخا ٣
َوْهَو أسكن اهلاء  َوُهَو  ٧، ٤

َعينَِّ ِإنَُّه فتح الياء وصال َعينِّ ِإنَُّه  ١٠

َتذَّكَُّروَن شدد الذال َتذَكَُّروَن  ٢٤

ِإينَِّ َأَخاُف فتح الياء وصال  ِإينِّ َأَخاُف  ٢٦

ْم ْيتُ اَ أَرَ سهل اهلمزة الثانية يـُْتْم أَ أَرَ  ٢٨

َيْت  ٢٨ فـََعِمَيْت فتح العني وخفف امليم فـَُعمِّ

ِكينَِّ أَرَاُكْم َولَ فتح الياء وصال  ِكينِّ أَرَاُكْم َولَ  ٢٩

َتذَّكَُّروَن شدد الذال َتذَكَُّروَن  ٣٠

 ِإينَِّ ِإًذا  فتح الياء وصال  ِإينِّ ِإًذا  ٣١
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ُنْصِحَي ِإْن  فتح الياء وصالُنْصِحي ِإْن  ٣٤
أسقط اهلمزة األوىل مع القصر َء أَْمرُنَا َجآ ٤٠

والتوسط 
أَْمرُنَا  اجَ 

ُكلِّ َزْوَجْنيِ كسر الالم بدون تنوين ُكٍل َزْوَجْنيِ  ٤٠
 َها ◌ٰ رَمجْ  ٤١

     
ضم امليم ، وفتح الراء ، ومل ميل 

األلف 
ُجمْرَاَها 

َوْهَي أسكن اهلاء  َوِهَي  ٤٢
بـَُينِّ ايَ كسر الياء بـَُينَّ ـٰـيَ  ٤٢
أدغم الباء يف امليم وأظهرها ارَْك  مََّعَنا  ٤٢

) وجهان(
 ارَْكْ  َمَعَنا

رَْكمََّعَنا ا
أبدل اهلمزة الثانية واوا مفتوحة َمسَاُء أَْقِلِعي ٰـ يَ  ٤٤

وصال 
َمسَاُء َوْقِلِعي ايَ 

َلنِّ أَ َفالَ َتسْ فتح الالم وشدد النون ْلِن أَ َفالَ َتسْ  ٤٦
٤٦-
٤٧ 

ِإينِّ  ِإينِّ أَِعُظَك -
أَُعوُذ 

ِإينَِّ  ِإينَِّ أَِعُظَك -فتح الياء وصال  
أَُعوُذ 

٥١ 
٥٤ 

 َفَطَرِين أََفالَ 
ِإينِّ أُْشِهُد  

 فتح الياء وصال 
 فتح الياء وصال

 َفَطَرِينَ أََفالَ 
ِإينَِّ أُْشِهُد 

 

٥٨-
٦٦ 

أسقط اهلمزة األوىل مع القصر َجآَء أَْمرُناَ 
والتوسط  

أَْمرُناَ  اجَ 

يـُْتْم اَ أَرَ سهل اهلمزة الثانية يـُْتْم أَ أَرَ  ٦٣
يـَْوَمِئٍذ فتح امليم يـَْوِمِئٍذ  ٦٦
 َمثُوًدا َكَفُروانون الدال وصال وأبدل التنوين ألفا َمثُوَد َكَفُروا  ٦٨
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َمثُوَدا وقفا 
التوسط اهلمزة األوىل مع  سهلَوَرآِء ِإْسـَحَق  ٧١

  والقصر
َورَاِ  ِإْسـَحَق 

يـَْعُقوُب رفع الباء يـَْعُقوَب  ٧١
أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل َءأَِلُد  ٧٢

الثانية 
َءاْاَِلُد 

أسقط اهلمزة األوىل مع القصر َجآَء أَْمرُنَا  ٧٦
والتوسط  

أَْمرُنَا  اجَ 

يَء ُس◌ِ ضمة  أشم كسرة السنيِسيَء  ٧٧

أَلَْيَس  َضْيِفيَ فتح الياء وصال  َضْيِفي أَلَْيَس  ٧٨

أبدل مهزة القطع مهزة وصل فََأْسِر  ٨١
وأسقطها درجا 

ْسِر افَ 

أسقط اهلمزة األوىل مع القصر َجآَء أَْمرُنَا  ٨٢
والتوسط  

أَْمرُنَا ا جَ 

 ُكْم اِإينِّ أَرَ  ٨٤
ِإينِّ َأَخاُف 

 فتح الياء وصال 
 فتح الياء وصال

 مْ اكُ ِإينَِّ أَرَ 
ِإينَِّ َأَخاُف 

َأَصَلَواُتَك ىل اجلمع ع واواً بعد الالمزاد ُتَك الَأصَ  ٨٧
٨٧ 
 

ُؤ ِإنََّك َما َنشَٰـ 
 

أبدهلا واوا  سهل اهلمزة الثانية -
) وجهان(مكسورة 

 اِنََّك  اءُ َما َنَشـ
ِونََّك  اءُ َما َنَشـ

يـُْتْم اَ أَرَ سهل اهلمزة الثانية يـُْتْم أَ أَرَ  ٨٨
٨٨-
٨٩ 

 تـَْوِفْيِقي ِإالَّ 
ِشَقاِقي أَْن 

 فتح الياء وصال 
 وصالفتح الياء 

 تـَْوِفْيِقَي ِإالَّ 
ِشَقاِقَي أَن 
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أََرْهِطَي أََعزُّ فتح الياء وصال  أََرْهِطي أََعزُّ  ٩٢
َتُُّموُه أدغم الذال يف التاء اختََّْذُمتُوُه  ٩٢ اختَّ
٩٤ 
١٠١ 

 َجآَء أَْمرُنَا 
َجآَء أَْمُر 

أسقط اهلمزة األوىل مع القصر 
والتوسط  

 أَْمرُنَا  اجَ 
أَْمُر  اجَ 

َوْهَي أسكن اهلاء  َوِهَي  ١٠٢
  َتَكلَّمُ الَ  يَْأِيت أثبت الياء وصال وحذفها وقفا يَْأِت الَ َتَكلَُّم  ١٠٥

 يَْأتْ  
 َسِعُدوافتح السني ُسِعُدوا  ١٠٨
َوِإْن ُكالّ ّلَما خفف النون وامليم َوِإنَّ ُكالّ ّلمَّا  ١١١

 

  سورة   يوسـف
ـــون قالاخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
بـَُينِّ  ايَـكسر الياء بـَُينَّ  ـيٰـَ  ٥
اقْـتـُُلوا   نُ ُمِبنيِ ضم نون التنوين اقْـتـُُلوا  ِن ُمِبنيٍ  ٩-٨
َغيَـابَـاِت  زاد ألفا بعد الباء على اجلمع َبِت  ـَغيٰـَ  ١٠،١٥

١١ 
 
 

الَ تَْأَمنَّا  
 
 

أصله نونني األوىل مرفوعة والثانية 
 مفتوحة ، وقد أدغم األوىل يف

الثانية مع اإلمشام واختالس الضمة 
. كحفص ) وجهان ( 

 
 
 

يـَْرَتِع َويـَْلَعْ   كسر العني من دون ياء يـَْرَتْع َويـَْلَعْ    ١٢

ضم الياء ، وكسر الزاي ، وفتح لََيْحزُُنِين أَْن   ١٣
وصالً  الياء األخرية

لَُيْحزُِنِينَ أَْن  
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ُبْشرَاَي َهَذا  ايَ ء بعدها ياء مفتوحة زاد ألفا بعد الراُبْشَرى َهَذا  ـيٰـَ  ١٩

ِهيَت كسر اهلاء  َهْيَت  ٢٣
َريبََّ َأْحَسَن  فتح الياء وصال  َريبَّ َأْحَسَن   ٢٣

َواْلَفْحَشاَء اِنَُّه  سهل اهلمزة الثانية َواْلَفْحَشاَء ِإنَُّه   ٢٤

َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٢٦،٢٧
َوقَاَلُت اْخرُْج  وصالً  تاءضم الَوقَاَلِت اْخرُْج   ٣١

٣٦ 
٣٦ 

ِين أَْعِصُر  اِإينِّ أَر
ُل  را أَ ِإينِّ  ِين َأمحِْ

فتح الياءات وصال 
فتح الياءات وصال  

ِينَ أَْعِصُر  اِإينَِّ أَرَ 
ُل  اِإينَِّ أَرَ  ِينَ َأمحِْ

َريبَِّ ِإينِّ  فتح الياء وصال  َريبِّ ِإينِّ   ٣٧
َءابَاِءَي ِإبـْرَاِهْيَم  فتح الياء وصال  َءابَاِءي ِإبـْرَاِهْيَم   ٣٨
أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل َءأَْربَاٌب   ٣٩

الثانية 
َءاْاَْربَاٌب  

ِإينَِّ أََرى  فتح الياء وصال ِإينِّ أََرى   ٤٣
اْلَمألُ َوفْـُتوِين  أبدل اهلمزة الثانية واوا مفتوحة اْلَمألُ أَفْـُتوِين   ٤٣
أُنـَبُِّئُكْم   اأَنَ مداً منفصالً أثبت األلف ُكْم  أَنَاْ أُنـَبِّئُ  ٤٥
َلَعلَِّي أَْرِجُع  فتح الياء وصال  َلَعلِّي أَْرِجُع   ٤٦
َدأْبًا أسكن اهلمزة َدأَبًا  ٤٧
  نـَْفِسي ِإنَّ  ٥٣

َريبِّ ِإنَّ  
 فتح الياء وصال 
 فتح الياء وصال

 نـَْفِسَي ِإنَّ 
َريبَِّ ِإنَّ  
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٥٣ 
 
 

الَّ  بِالسُّوِء إِ 
 
 

أبدل اهلمزة األوىل واوا مكسورة 
وأدغمها يف الواو اليت قبلها وسهل 
اهلمزة األوىل مع جواز القصر 

) .  وجهان ( والتوسط 

 
بِالسُّوِّ ِإالَّ  
بِالسُّوِ ِإالَّ 

 
َوَجاَء ِاْخَوُة  سهل اهلمزة الثانية   َوَجاَء ِإْخَوُة   ٥٨
َأينَِّ أُوِيف  فتح الياء وصال  َأينِّ أُوِيف   ٥٩
يٰـَ  ٦٢ َيِتِه  حذف األلف وأبدل النون تاء  نِِه  ـلِِفتـْ لِِفتـْ
كسر احلاء وأسكن الفاء وحذف ِفظًا  ـحَٰـ  ٦٤

األلف  
ِحْفظًا  

َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٦٤
٦٩ 
 

ِإينِّ أَنَاْ َأُخوَك  
 

فتح الياء وصال وأثبت ألف أنا 
. فتصري من قبيل املنفصل 

 أَنَآ َأُخوَك  ِإينَِّ 
 

فـَْهَو أسكن اهلاء فـَُهَو  ٧٥
) معا (ِوَعاِء خيَِيِه أبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة ) معا(ِوَعاِء َأِخيِه  ٧٦
درجاِت من حذف التنوين ٍت مَّْن َدَرجَٰـ  ٧٦

ِيلَ َأِيبَ أَْو  فتح الياءين وصال ِيل َأِيب أَْو   ٨٠

َوْهَو ـ فـَْهَو  هلاء  أسكن اَوُهَو ـ فـَُهَو   ٨٠،٨٤

َوُحْزِينَ ِإَىل  فتح الياء وصال  َوُحْزِين ِإَىل   ٨٦

أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل أَِءنََّك   ٩٠
الثانية  

أَْاِ◌نََّك  

 َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو  ٩٢
  ِإينَِّ أَْعَلمُ  فتح الياء وصال ِإينِّ أَْعَلمُ  ٩٨،٩٦
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َريبَِّ ِإنُِّه  فتح الياء وصالَريبِّ ِإنِّه 
ِيبَ ِإْذ  فتح الياء وصال  ِيب ِإْذ   ١٠٠
سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واو َيَشآُء ِإنَُّه   ١٠٠

)  وجهان(مكسورة 
 َيَشآُء اِنَُّه 
َيَشآُء ِونَّه  

َسِبْيِلَي أَْدُعو  فتح الياء وصال  َسِبْيِلي أَْدُعو   ١٠٨
١٠٩ 
 

نُوِحي إِلَْيِهْم  
 

ياء بدل النون ، وفتح احلاء ، قرأ بال
.  وأبدل الياء ألفا مدية 

يُوَحى إِلَْيِهْم  
 

بُوا  شدد الذال  ُكِذبُوا   ١١٠ ُكذِّ
زاد نونا ساكنة قبل اجليم ، وخفف فـَُنجَِّي   ١١٠

. اجليم ، وأسكن الياء 
فـَنـُْنِجي  

 

 سورة   الـرعــد
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
َوْهَو  أسكن اهلاء    َوُهوَ  ٣
َوَزرٌْع َوخنَِْيٌل  ٤

َواٌن َوَغُري  ِصنـْ
خفض تنوين العني والالم والنون 

والراء  
َواٍن  َوَزرٍْع َوخنَِْيٍل ِصنـْ

َوَغِري 
ُتْسَقى  قرأ بتاء التأنيث بدل الياء  ُيْسَقى   ٤
اُألْكِل أسكن الكاف  اُألُكِل  ٤
  أَِءَذا ُكنَّا تـُرَابًا أَِءنَّا ٥

 
أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل 

مزة بِه )أِءنا(وقرأ  )أءذا(الثانية يف 
واحدة مكسورة على اخلرب 

َذا ُكنَّا تـُرَابًا ِإنَّا  اِ أَاْ 

َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ١٣
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َتُّْم  أدغم الذال يف التاء  أَفَاختََّْذُمتْ   ١٦ أَفَاختَّ
َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ١٦
تُوِقُدوَن  قرأ بالتاء بدل الياء  وِقُدوَن  يُ  ١٧
َوَلَقُد اْستـُْهزَِئ  ضم الدال وصال  َوَلَقِد اْستـُْهزَِئ   ٣٢
َأَختـُُّهْم  أدغم الذال يف التاء  َأَخْذتـُُهْم   ٣٢
َوَصدُّوا  فتح الصاد  َوُصدُّوا   ٣٣
أُْكُلَها  أسكن الكاف أُُكُلَها   ٣٥
بُِّت  َوُيثَ اء وشدد الباء فتح الثَويـُْثِبُت   ٣٩
َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٤١
فتح الكاف وبعدها ألف وخفف ُر  الُكفَّٰـ  ٤٢

الفاء وكسرها 
الَكافِـُر  

  سورة   إبراهيم
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
اَحلِميِد اهللاُ  رفع هاء لفظ اجلاللة وصال وابتداء  اَحلِميِد اِهللا   ٢-١
َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٤
فتح الياء وبعدها ألف مدية على الرِّيُح   ١٨

اجلمع  
الرِّيَاُح  

ِيلْ َعَليُكْم  أسكن الياء   ِيلَ َعَليُكْم   ٢٢
أُْكُلَها  أسكن الكاف  أُُكُلَها   ٢٥
اْجُتثَّْت  نُ َخِبيثَةِ ضم نون التنوين وصال  اْجُتثَّْت  نِ َخِبيثَةِ  ٢٦
َيَشآُء وََملْ  أبدل اهلمزة الثانية واو مفتوحة  َيَشآُء َأَملْ   ٢٧،٢٨
ِإينَِّ َأْسَكْنُت  فتح الياء وصال  ِإينِّ َأْسَكْنُت   ٣٧



ــ  ۱٤۲ــ  

٤٢-
٤٧ 

 َوالَ َحتَْسَنبَّ 
َفالَ َحتَْسَنبَّ  

 كسر السني 
 كسر السني

 َبنَّ َوالَ َحتْسِ 
َبنَّ  َفالَ َحتْسِ 

 سورة   الحجـر
قالـــون اخلـــــالف ــص حفرقم اآلية 
ال ٨

َ
أبدل النون تاء مفتوحة وفتح الزاي ِئَكَة  َما نـُنَـزُِّل امل

ورفع التاء  
الَما 

َ
ِئَكُة  تـَنَـزَُّل امل

اْدُخُلوَها   نُ َوُعُيونٍ ضم نون التنوين وصال  اْدُخُلوَها   نِ ونٍ يوَعُ  ٤٥،٤٦
بَاِدَي َأينَِّ أَنَا  عِ فيهما فتح الياء وصال ِعَباِدي َأينِّ أَنَا   ٤٩
تـَُبشُِّروِن قَاُلوا  كسر النون  تـَُبشُِّروَن قَاُلوا   ٥٤،٥٥
أسقط اهلمزة األوىل مع القصر َجآَء َءاَل   ٦١

والتوسط 
َجآ َءاَل  

أبدل مهزة القطع مهزة وصل تسقط  فََأْسِر   ٦٥
درجا  

ْسِر  افَ 

أسقط اهلمزة األوىل مع جواز َجآَء أَْهُل   ٦٧
قصر والتوسط  ال

َجآ أَْهُل  

بـََناِيتَ ِإْن  فتح الياء وصال  بـََناِيت ِإْن   ٧١
بُِيوتًا  كسر الباء  بـُُيوتًا   ٨٢
ِإينَِّ أَنَا  فتح الياء وصال  ِإينِّ أَنَا   ٨٩

 

 سورة  النحـل
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
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َوالنُُّجوَم ُمَسخَّرَاٍت  تاء    نص  امليم والوُم ُمَسخَّرَاٌت  َوالنُّجُ  ١٢
أََفالَ َتذَّكَُّروَن تشديد الذال أََفالَ َتذَكَُّروَن  ١٧
َتْدُعوَن قرأ بتاء اخلطاب يَْدُعوَن  ٢٠
قُّوِن ِفيِهْم  اُتشَ كسر النون  قُّوَن ِفيِهْم  ُتشَٰـ  ٢٧
أَُن اْعُبُدوا  ضم النون وصال  أَِن اْعُبُدوا   ٣٦
ي َمْن الَ يـَْهدِ  ٣٧

ُيِضلُّ 
الَ يـُْهَدى َمْن ُيِضلُّ ضم الياء وفتح الدال وبعدها ألف 

قرأ بالياء بدل النون وفتح احلاء نُوِحي إِلَْيِهْم   ٤٣
وبعدها ألف  

يُوَحى إِلَْيِهْم  

َوْهَو أسكن اهلاء  َوُهَو /٦٠ ١٤،٥٨
أسقط اهلمزة األوىل مع القصر َجآَء َأَجُلُهْم   ٦١

والتوسط  
َأَجُلُهْم  َجآ 

ُمْفرِطُوَن  كسر الراء  ُمْفَرطُوَن   ٦٢
فـَْهَو  أسكن اهلاء  فـَُهَو   ٦٣
َنْسِقْيُكْم  فتح النون  ُنْسِقْيُكْم   ٦٦
بُِيوتًا  كسر الباء  بـُُيوتًا   ٦٨
٧٥ ،
٧٦،٩٧ 

)  معا(َوْهَو أسكن اهلاء )  كله(َوُهَو 

وِتُكْم  ـ بُِيوتًا  ِيبُ كسر الباء بـُُيوِتُكْم  ـ بـُُيوتًا   ٨٠
ظََعِنُكْم  فتح العني  ظَْعِنُكْم   ٨٠
َتذَّكَُّرون  شدد الذال  َتذَكَُّرون   ٩٠
َولََيْجزَِينَّ  قرأ بالياء بدل النون  َولََنْجزَِينَّ   ٩٦
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َفَمُن اْضطُرَّ  ضم النون  َفَمِن اْضطُرَّ   ١١٥
َوْهَو ـ َهلَْو      أسكن اهلاء         َهلَُو  ، َوُهَو  ١٢٥،١٢٦

 

 ءاسورة   اإلســـر
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ١٩
َحمْظُورًاضم نون التنوين وصال  اْنظُْر   نِ َحمْظُورًا ٢٠،٢١

اْنظُْر   نُ 
بِاْلُقْسطَاِس  ضم القاف  بِاْلِقْسطَاِس   ٣٥
َسيَِّئًة  عدها تاء منونة بالفتح  فتح اهلمزة وبَسيُِّئُه   ٣٨
تـَُقوُلوَن  قرأ بتاء اخلطاب بدل ياء الغي   يـَُقوُلوَن   ٤٢
ُيَسبُِّح  قرأ بالياء بدل التاء  ُتَسبُِّح   ٤٤
َمْسُحورًا ُن اْنظُْر  ضم نون التنوين وصال  َمْسُحورًا ِن اْنظُْر   ٤٧،٤٨
٤٩،٩٨ 

 
ًما أَِءَذا ُكنَّا ِعظٰـَ 

)  معا(تًا أََءنَّا ـَورُفٰـَ 
أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل 

مزة واحدة بِه )أءنا(الثانية وقرأ 
. مكسورة على اخلرب 

ًما اأَْاِ◌َذا ُكنَّا ِعظَ 
)  معا ( تًا ِإنَّا اَوُرفَ 

النَِّبيِئَني  خفف الياء وزاد مهزة بني الياءين  ـَن  يالنَِّبيِّـ ٥٥

ْدُعوا  ُقُل اضم الالم  ُقِل اْدُعوا   ٥٦
أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل َأْسُجُد  ءَ  ٦١

الثانية  
َء اَْاْسُجُد  

أََرَ◌يـَْتَك سهل اهلمزة الثانية  أََرَءيـَْتَك  ٦٢
 َأخَّْرَتِين ِإَىل -أثبت الياء بعد النون وصال وحذفها َأخَّْرَتِن ِإَىل   ٦٢



ــ  ۱٤٥ــ  

َأخَّْرَتْن وقفا  
َك  َوَرْجلِ أسكن اجليم  َوَرِجِلَك   ٦٤
فـَْهَو  أسكن اهلاء  فـَُهَو   ٧٢
فتح اخلاء وأسكن الالم وحذف َفَك  ـِخلٰـَ  ٧٦

األلف اليت بعدها  
َخْلـَفَك  

ضم التاء وفتح الفاء وكسر اجليم تـَْفُجَر  ٩٠
وشددها  

تـَُفجَِّر 

فـَْهَو  أسكن اهلاء  فـَُهَو   ٩٧
 أثبت الياء وصال َوَمْن   اْلُمْهَتدِ  ٩٧

وحذفها وقفا  
 اْلُمْهَتِدي َوَمْن،

. اْلُمْهَتْد 
َريبَِّ ِإًذا  فتح الياء وصال َريبِّ ِإًذا   ١٠٠
١٠٢ 
 
 
 

َهُؤآلِء ِإالَّ  
 
 
 

سهل اهلمزة األوىل مع توسط 
املتصل وقصره ويف اجتماعه مع 

قصر : املنفصل يصري ثالثة أوجه
املنفصل وعليه قصر املتصل 

وتوسطه، توسط املنفصل وعليه 
. تصل فقط توسط امل

ِإالَّ    ِ َهُؤال
 
 
 

ُقِل اْدُعوا اهللاَ أَِو  ١١٠
اْدُعوا  

ُقُل اْدُعوا اهللاَ أَُو ضم الالم والواو وصال  
اْدُعوا  

 



ــ  ۱٤٦ــ  

 سورة  الكهـف
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
وعند وصلهما ، ليس له سكت قـَيًِّما     سِعَوَجا ١،٢

يكون له اإلخفاء  
ًما    ِعَوًجا َقيِّ 

َمْرِفَقا  فتح امليم وكسر الفاء ِمْرفـََقا   ١٦

تـَزَّاَوُر شدد الزاي  تـَزَاَوُر  ١٧
فـَْهَو  أسكن اهلاء  فـَُهَو   ١٧

 اْلُمْهَتِدي َوَمْن ،أثبت الياء وصال وحذفها وقفا  َوَمْن   اْلُمْهَتدِ  ١٧
اْلُمْهَتْد 

َوَحتِْسبـُُهْم  كسر السني  َوَحتَْسبـُُهْم   ١٨
َلُملِّْئَت  شدد الالم  َلُمِلْئَت   ١٨
َريبَِّ أَْعَلُم  فتح الياء وصال  َريبِّ أَْعَلُم   ٢٢
يـَْهِدَيْن ،ِدَيِين َريبِّ هيَ أثبت الياء وصال وحذفها وقفا  يـَْهِدَيِن َريبِّ   ٢٤

َها  أُْكلَ   أسكن الكافَها  أُُكلَ  ٣٣
ُمثٌُر  ضم الثاء وامليم  َمثٌَر   ٣٤
َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٣٤،٣٥
أثبت األلف وصال ووقفا وتصري من أَنَاْ َأْكثـَُر   ٣٤

قبيل املنفصل 
أَنَآ َأْكثـَُر  

َها   ٣٦ ضم اهلاء وزاد بعدها ميم مفتوحة  ِمنـْ
على التثنية  

ُهَما   ِمنـْ

٣٧ 
٣٨ 

َوُهَو  
ِبَريبِّ َأَحَدا  

أسكن اهلاء 
فتح الياء وصال  

َوْهَو  
َأَحَدا   ِبَريبَِّ 



ــ  ۱٤۷ــ  

تـََرْن  تـََرِين أَنَاْ -أثبت الياء وصال وحذفها وقفا  تـََرِن أَنَاْ   ٣٩
أثبت األلف وصال ووقفا وتصري من أَنَاْ أََقلَّ   ٣٩

قبيل املنفصل  
أَنَآ أََقلَّ  

َريبَِّ أَْن  فتح الياء وصال  َريبِّ أَْن   ٤٠
رًا   ٤٠ يـُْؤِتَنيْ  ،يـُْؤتَِيِين َخيـْرًاوقفا   أثبت الياء وصال وحذفهايـُْؤِتَنيِ َخيـْ
بِثُُمرِِه  ضم الثاء وامليم  بَِثَمرِِه   ٤٢
ِوْهَي  أسكن اهلاء  ِوِهَي   ٤٢

ِبَريبَِّ َأَحًدا  فتح الياء وصال  ِبَريبِّ َأَحًدا   ٤٢
ُعُقـًبا  ضم القاف  ُعْقـًبا   ٤٤
ِقَبالً  كسر القاف وفتح الباء  قـُُبالً   ٥٥
ُهُزًؤا  مهز الواو  ُزًوا  هُ  ٥٦
ِلُمْهَلِكِهْم  ضم امليم وفتح الالم  ِلَمْهِلِكِهْم   ٥٩
ْيَت  اَ أَرَ سهل اهلمزة الثانية  ْيَت  أَ أَرَ  ٦٣
نِيِه ِإالَّ  اَوَما أَْنسَ كسر اهلاء  نِيُه ِإالَّ  ٰـ َوَما أَْنسَ  ٦٣
٦٤-
٦٦ 

ا نـَْبِغ فَاْرَتدَّ 
تـَُعلَِّمِن ِممَّا 

 اء وصال وحذفها وقفاأثبت ايل
  فيهما

فارتدا، نبْغ نـَْبِغي 
  ، تعلمنْ تـَُعلَِّمِين ِممَّا

٦٧،٧٢ 
٧٥ 

رًا  أسكن الياء وصال ووقفا   ) كله(َمِعَي َصبـْ
 

رًا  )  معا(َمِعْي َصبـْ
 

َسَتِجُدِينَ ِإْن  فتح الياء وصال  َسَتِجُدِين ِإْن   ٦٩
َلينِّ  أَ َتسْ فتح الالم وشدد النون  َتْسئَـْلِين   ٧٠
زَاِكَيًة  زاد ألفا بعد الزاي وخفف الياء  زَِكيًَّة   ٧٤
نُُكرَا  ضم الكاف  نُْكرَا   ٧٤



ــ  ۱٤۸ــ  

لَُّدِين  خفف النون  لَُّدينِّ   ٧٦
لَتََّختَّ  أدغم الذال يف التاء  لَتََّخْذَت   ٧٧
َهلَُما  فتح الباء وشدد الدال يـُْبِدَهلَُما   ٨١ يـَُبدِّ
أبدل مهزة القطع مهزة وصل وشدد فَأَتْـَبَع   ٨٥

التاء  
فَاتـََّبَع  

نُُكرَا  ضم الكاف  نُْكرَا   ٨٧
َجزَاُء احلُْْسَىن  ضم اهلمزة بدون تنوين  َجزَاًء احلُْْسَىن   ٨٨
٨٩-
٩٢ 

ُمثَّ أَتْـَبَع  
 

أبدل مهزة القطع مهزة وصل وشدد 
التاء  

ُمثَّ اتـََّبَع  
 

ْيِن   ٩٣ ْيِن  الضم السني  السَّدَّ سُّدَّ
يَاُجوَج َوَماُجوَج  أبدل اهلمزة فيهما ألفا  يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج  ٩٤
 ُسّدا ضم السني  َسّدا   ٩٤
  دَّكاً ن الكاف  حذف اهلمزة ونوّ دَكَّاَء   ٩٨
ُدوِينَ أَْولَِياَء فتح الياء وصال  ُدوِين أَْولَِياَء   ١٠٢
أَْولَِياَء اِنَّا  الثانية   سهل اهلمزةأَْولَِياَء ِإنَّا   ١٠٢
َحيِْسُبوَن  كسر السني  َحيَْسُبوَن   ١٠٤
ُهُزًؤا  مهز الواو  ُهُزًوا   ١٠٦

 

 سورة  مـريــم
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
٣-٢ 

 
زََكرِيَّآ ِإْذ  

 
زاد مهزة مفتوحة بعد األلف وعند 
وصلها مبا بعدها تصري مهزة مفتوحة 

زََكرِيَّاَء ِإْذ  
 



ــ  ۱٤۹ــ  

ة مكسورة فيسهلها  بعدها مهز

٧ 
 

زََكرِيَّآ ِإنَّا  يٰـَ 
 

زاد مهزة مضمومة فيصري بعدها مهزة 
مكسورة فيسهلها ويبدهلا واوا 

) . وجهان (مكسورة 

زََكرِيَّاُء ِإنَّا  ايَ 
زََكرِيَّاُء ِونَّا ايَ 

ُعِتيَّا  ضم العني ِعِتيَّا   ٨

ِيلَ َءايَة  فتح الياء وصال  ِيل َءايَة   ١٠
ِإينَِّ أَُعوُذ  فتح الياء وصال  ِإينِّ أَُعوُذ   ١٨
فيها وجهان ، وجه كفص ، ووجه ِ◌َألَهَ    ١٩

بابدال اهلمز ياء مفتوحة  
 ِ◌َألَهَ  
لِيَـَهَ   

ِنْسًيا  كسر النون  َنْسًيا   ٢٣
َقْط  اَتسَّـفتح التاء وشدد السني وفتح القاف  ِقْط  ُتسَٰـ  ٢٥
 نَِبيـًئا  خفف الياء وزاد مهزة بعدها  انيبَّ  ٣٠
قـَْوُل  رفع الالم  قـَْوَل   ٣٤
َوأَنَّ  فتح اهلمز  َوِإنَّ   ٣٦
 نَِبيـًئا  خفف الياء وزاد مهزة بعدها  نَِبيَّا / ٥١  ٤١،٤٩
ِإينَِّ َأَخاُف  فتح الياء وصال  ِإينِّ َأَخاُف   ٤٥
يبَِّ ِإنَُّه  رَ فتح الياء وصال  َريبِّ ِإنَُّه   ٤٧
ُخمِْلًصا  كسر الالم  ُخمَْلًصا   ٥١
 نَِبيًئا  خفف الياء وزاد مهزة بعدها  نَِبيَّا / ٥٦ ٥٣،٥٤
النَِّبيـِئَني  خفف الياء وزاد بني الياءين مهزة ـَن  يالنَِّبيِّـ ٥٨
أَْاِ◌َذا  أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل أَِءَذا   ٦٦



ــ  ۱٥۰ــ  

الثانية  
ُجِثّيا  ضم اجليم  ) معا  (ِجِثّيا  ٦٨،٧٢
ُعِتّيا  ضم العني  ِعِتّيا   ٦٩
ُصِلّيا  ضم الصاد  ِصِلّيا   ٧٠
أبدل اهلمزة ياء وأدغمها يف الياء رِْءيًا   ٧٤

اليت بعدها 
رِيّا  

ْيَت  اَ أَفـَرَ سهل اهلمزة الثانية ْيَت  أَ أَفـَرَ  ٧٧
َيَكاُد  أبدل التاء ياء َتَكاُد   ٩٠

 طــهسورة   
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
 ِإينِّ َءاَنْسُت، ١٠

َلَعلِّي آتِيُكْم  
 فتح الياء وصال 
 فتح الياء وصال

 ِإينَِّ َءاَنْسُت،
َلَعلَِّي آتِيُكْم  

ِإينَِّ أَنَا  فتح الياء وصال  ِإينِّ أَنَا   ١٢
طَُوى  حذف التنوين  طًُوى   ١٢
ِإنَِّينَ أَنَا  الياء وصال   فتحِإنَِّين أَنَا   ١٤
ِلذِْكرَِي ِإنَّ  فتح الياء وصال ِلذِْكرِي ِإنَّ   ١٤،١٥
َوِيلْ ِفيَها  أسكن الياء  َوِيلَ ِفيَها   ١٨
ِيلَ أَْمرِي  فتح الياء وصال  ِيل أَْمرِي   ٢٦
َعْيِينَ ِإْذ  فتح الياء وصال  َعْيِين ِإْذ   ٣٩،٤٠
٤١،٤٢ 

٤٢،٤٣ 
 ْذَهْ  لِنَـْفِسي ا

ذِْكرِي اْذَهَبا 
 فتح الياء وصال 
 فتح الياء وصال

 لِنَـْفِسَي اْذَه ْ 
اذهبا  ذِْكرِيَ 



ــ  ۱٥۱ــ  

كسر امليم وفتح اهلاء وزاد ألفا َمْهًدا   ٥٣
بعدها  

َهاًدا  مِ 

ِسًوى  كسر السني  ُسًوى   ٥٨
فـََيْسَحَتُكْم  فتح الياء واحلاء  فـَُيْسِحَتُكْم   ٦١
َذاِن  ِإنَّ هَٰـ ديد النون  تشَذاِن  ِإْن هَٰـ  ٦٣
  تـََلقَّفْ فتح الالم وشدد القاف    تـَْلَقفْ  ٦٩

٧١ 
 

َءاَمْنُتْم  
 

زاد مهزة استفهام قبل اهلمزة األوىل 
وسهل اهلمزة الثانية  

َءاَاَْمْنُتْم  
 

، وكسرها كسر اهلاء من دون صلة مؤمناً  ےيأتهِ  ٧٥
وجهان . بصلة 

يأتِه مؤمناً 

٧٧ 
 

  أَْن َأْسرِ 
 

وأبدل مهزة القطع وصالً كسر النون 
ابتداًء مهزة وصل مكسورة 

ْسِر  اأَِن 
ِاسر 

 تـَتَِّبَعنِ  َأالَّ  ٩٣
أَفـََعَصْيَت  

أثبت ياء بعد النون وصال وحذفها 
وقفا  

َأالَّ تـَتَِّبَعِين 
أَفـََعَصْيَت، تـَتَِّبَعِن  

ِبرَْأِسَي ِإينِّ   فتح الياء وصال  ِبرَْأِسي ِإينِّ   ٩٤
َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ١١٢

َوِإنََّك الَ َتْظَمُؤا كسر اهلمزة َوأَنََّك الَ َتْظَمُؤا  ١١٩
َحَشْرَتِينَ أَْعَمى  فتح الياء وصال َحَشْرَتِين أَْعَمى   ١٢٥

 عليهم السالم  سورة  األنبــياء
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
ُقْل  لف وأسكن ضم القاف وحذف األقَاَل   ٤



ــ  ۱٥۲ــ  

الالم  
َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٤
يُوَحى  قرأ بالياء وفتح احلاء وبعدها ألف  نُوِحي   ٧
َمن مَِّعْي  أسكن الياء وصال ووقفا  َمن مَِّعَي   ٢٤
قرأ بالياء بدل النون وفتح احلاء نُوِحي   ٢٥

وبعدها ألف 
يُوَحى  

ٌه  ِإينَِّ إِلٰـ   فتح الياء وصالٌه  ِإينِّ إِلٰـ  ٢٩
َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٣٣
ُهُزًؤا  مهز الواو  ُهُزًوا   ٣٦
َوَلَقُد اْستـُْهزَِئ  ضم الدال  َوَلَقِد اْستـُْهزَِئ   ٤١
َعاَء ِإَذا   ٤٥ َعاَء ِاَذا  سهل اهلمزة الثانية  الدُّ الدُّ
ِمثْـَقاُل  رفع الالم  ِمثْـَقاَل   ٤٧
خل ألفا بني اهلمزتني وسهل أدَءأَْنَت   ٦٢

الثانية  
َءاْاَْنَت  

مًَّة  ِا◌ِ أسهل اهلمزة الثانية  أَئِمًَّة   ٧٣
لُِيْحِصَنُكْم  قرأ بالياء بدل التاء  لُِتْحِصَنُكْم   ٨٠
٨٩ 
 

َوزََكرِيَّا ِإْذ  
 

زاد مهزة مفتوحة بعد األلف وبعدها 
مهزة مكسورة ويسهل اهلمزة الثانية  

ِاْذ   َوزََكرِيَّاءَ 
 

َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٩٤
يَاُجوَج َوَماُجوَج   أبدل اهلمزتني فيهما ألفا   َوَمْأُجوَج   ْأُجوجَ يَ   ٩٦
َهُؤآلِء يَاِهلًَة  أبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة  َهُؤآلِء َءاِهلًَة   ٩٩



ــ  ۱٥۳ــ  

كسر الكاف وفتح التاء وبعدها لِْلُكُتِ    ١٠٤
ألف على اإلفراد 

ْلِكَتاِب  لِ 

ضم القاف وحذف األلف   َل اقَــ ١١٢
 وأسكن الالم

 قُــْل 

 

 سورة  الحــــج
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واوا َنَشآُء َإَىل   ٥

) وجهان(مكسورة 
 َىل َنَشآُء اِ 

َنَشآُء ِوَىل 
يَن  الصَّـ ِ  حذف اهلمزة  بِِئَني  ـالصَّٰـ  ١٧
َسَواٌء  ضم التنوين َسَواًء   ٢٥
فـَْهَو  أسكن اهلاء  فـَُهَو   ٣٠
فـََتَخطَُّفُه  فتح اخلاء وشدد الطاء  فـََتْخطَُفُه   ٣١
كسر الدال وفتح الفاء وبعدها َدْفُع   ٤٠

ألف مدية  
ِدفَاُع  

َمْت   ٤٠ َهلُِدَمْت  خفف الدال  َهلُدِّ
َأَختـُُّهْم  التاء   أدغم الذال يفَأَخْذتـُُهْم   ٤٤
َوْهَي  أسكن اهلاء  َوِهَي   ٤٥،٤٨
َأَختـَُّها  أدغم الذال يف التاء  َأَخْذتـَُها   ٤٨
َنِيبٍء  خفف الياء وزاد مهزة بعدها  َنِيبٍّ   ٥٢
َهلَْو أسكن اهلاء  َهلَُو  ٥٨،٦٤



ــ  ۱٥٤ــ  

َمْدَخالً  فتح امليم  ُمْدَخالً   ٥٩
َتْدُعوَن  لياء  قرأ بالتاء بدل ايَْدُعوَن   ٦٢
أسقط اهلمزة األوىل مع القصر السََّمآَء أَْن   ٦٥

والتوسط  
أَْن   االسَّمَ 

َوْهَو  أسكن اهلاء َوُهَو   ٦٦

ون  ـسورة  المؤمـن
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
َنآَء   ٢٠ َنآَء  كسر السني  َسيـْ ِسيـْ
َنْسِقيُكْم  فتح النون  ُنْسِقيُكْم   ٢١

أسقط اهلمزة األوىل مع جواز َجآَء أَْمرُنَا   ٢٧
القصر والتوسط  

أَْمرُنَا   اجَ 

ُكلِّ َزْوَجْنيْ  حذف التنوين  ُكلٍّ َزْوَجْنيْ   ٢٧

أَُن اْعُبُدوا  ضم النون  أَِن اْعُبُدوا   ٣٢

اُمًَّة  اءَ جَ سهل اهلمزة الثانية َجآَء أُمًَّة  ٤٤
ٍة  رُبـْوَ ضم الراء َربـَْوٍة   ٥٠
هذه َوأَنَّ فتح اهلمزة  هذه َوِإنَّ  ٥٢
َأَحيِْسُبوَن  كسر السني َأَحيَْسُبوَن   ٥٥
تـُْهِجُروَن  ضم التاء وكسر اجليم  تـَْهُجُروَن   ٦٧
 ) كلها(َوْهَو فيهن أسكن اهلاء  َوُهَو /٧٩،٨٠ ٧٢،٧٨



ــ  ۱٥٥ــ  

٨٢ 
 

َنا  أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل أَِءنَّا   ...أَِءَذا ِمتـْ
ثانية وقرأ أءنا بمزة واحدة ال

مكسورة على اإلخبار  

َنا وَُكنَّا  أَْاِ◌َذا ِمتـْ
ًما ِإنَّا  اتـُرَابًا َوِعظَـ

َتذَّكَُّروَن  شدد الذال  َتذَكَُّروَن   ٨٥
َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٨٨
ِملُ اْلَغْيِ   اَعـضم امليم  ملِِ اْلَغْيِ   عَٰـ  ٩٢
سقط اهلمزة األوىل مع القصر أَجآَء َأَحَدُهُم   ٩٩

والتوسط  
َأَحَدُهُم   اجَ 

َلَعلَِّي أَْعَمُل  فتح الياء وصال  َلَعلِّي أَْعَمُل   ١٠٠
َتُُّموُهْم  أدغم الذال يف التاء  فَاختََّْذُمتُوُهْم   ١١٠ فَاختَّ
ُسْخرِيّا   ضم السنيِسْخرِيّا   ١١٠

 

 سورة  الـنـــور
 قالـــون ـــالفاخلــ حفــص رقم اآلية
 َتذَّكَُّروَن  شدد الذال  َتذَكَُّروَن  ١
سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واوا  ُشَهَداُء ِإالَّ  ٦

 )وجهان(مكسورة 
ُشَهَداُء ِاالَّ، 
 ُشَهَداُء وِالَّ 

 أَْربََع َشَهـاَداٍت  نص  العني   أَْربَُع َشَهـَٰداٍت  ٦

 أَْن َلْعَنُت  لتاء أسكن النون ورفع ا أَنَّ َلْعَنَت  ٧

٩ 
 

َواْخلَـِٰمَسَة أَنَّ 
َها  َغَضَ  اِهللا َعَليـْ

رفع التاء وأسكن النون وكسر الضاد 
 ورفع اهلاء من لفظ اجلاللة 

َواْخلَاِمَسُة أَْن 
َها  َغِضَ  اهللاُ َعَليـْ



ــ  ۱٥٦ــ  

١١ 
١٥ 

 َالَحتَْسـُبوهُ 
 َوَحتَْسُبونَهُ 

 كسر السني
 كسر السني

 َالَحتِْسُبوهُ 
 ونَهُ َوَحتِْس ُ 

َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ١٥
ُخْطَواِت  أسكن الطاء ُخطَُواِت   ٢١
بُِيوتًا ـ بُِيوِتُكْم  كسر الباء  بـُُيوتًا ـ بـُُيوِتُكْم   ٢٧،٢٩
َتذَّكَُّروَن  شدد الذال  َتذَكَُّروَن   ٢٧
٣٣ 
 

ِإْن   الِبَغاءِ 
 

سهل اهلمزة األوىل مع القصر 
والتوسط  

ْن  إِ  ◌ِ  الِبَغا
 

ٍت  اُمبَـيـَّنَـفتح الياء  ٍت  ُمبَـيـِّنٰـَ  ٣٤،٤٦
بُِيوٍت  كسر الباء  بـُُيوٍت   ٣٦
َحيِْسُبُه  كسر السني  َحيَْسُبُه   ٣٩
٤٥-
٤٦ 

 َيَشآُء ِإْن 
َيَشآُء ِإَىل  

سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واوا 
)  وجهان(مكسورة 

، يشاًء ِون نْ اِ َيَشآُء 
 ىل، يشاُء وِ َىل اِ َيَشآُء 

َويـَتَِّقِه  كسر القاف  َويـَتـَّْقِه   ٥٢
الَ َحتِْسَنبَّ  كسر السني  الَ َحتَْسَنبَّ   ٥٧
 بـُُيوت ،بـُُيوِتُكمْ  ٦١

بـُُيوتًا   
بُِيوِتُكْم ـ بُِيوت ـ فيهن كسر الباء 

 بُِيوتًا  
 

 سورة   الفرقــــــان
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
فـَْهَي  اء  أسكن الهَفِهَي   ٥
اْنظُْر   نُ َمْسُحورًا ضم نون التنوين وصال  اْنظُْر   نِ َمْسُحورًا ٩-٨



ــ  ۱٥۷ــ  

َحنُْشرُُهْم  قرأ بالنون بدل الياء  َحيُْشرُُهْم   ١٧
أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل ُمتْ  ـَءأَنْ  ١٧

الثانية  
َءاْاَنـُْتْم  

َهُؤآلِء َميْ ُهْم حة  أبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوَهُؤآلِء أَْم ُهْم  ١٧
َيْسَتِطيـُْعوَن  قرأ بالياء بدل التاء  َتْسَتِطيـُْعوَن   ١٩
َتشَّقَُّق  شدد الشني  َتَشقَُّق   ٢٥
اّختَتُّ أدغم الذال يف التاء اختْذت  ٢٧
قـَْوِمَي اختََُّذوا  فتح الياء وصال  قـَْوِمي اختََُّذوا   ٣٠
َنِيبٍء  عدها خفف الياء وزاد مهزة بَنِيبٍّ   ٣١
٣٨ 
 

نون الدال وصال وأبدل التنوين ألفا  َب وَداْ َوَأْصحَٰـ َومثَ 
وقفا 

  وأصحاب َوَمثُوًدا
 َوَمثُوَدا 

السُّوِء يـََفَلْم  أبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة  السُّوِء أَفـََلْم   ٤٠
ُهُزًؤا  مهز الواو  ُهُزًوا   ٤١
ْيَت  اَ أَرَ سهل اهلمزة الثانية  ْيَت  أَ أَرَ  ٤٣
َحتِْسُ   كسر السني  َحتَْسُ    ٤٤
َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٤٧،٤٨
ُنُشرًا  قرأ بالنون بدل الباء ، وضم الشني  ُبْشرًا   ٤٨
َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٥٣،٥٤
٥٧ 
 

َشآَء أَْن  
 

أسقط اهلمزة األوىل مع القصر 
والتوسط  

أَْن   اشَ 
 

َوْهَو  اهلاء   أسكنَوُهَو   ٦٢
يـُْقِرتُوا  ضم الياء وكسر التاء  يـَْقتـُُروا   ٦٧



ــ  ۱٥۸ــ  

مهانا  فيهِ بدون صلة مهانا ےفيه ٦٩
 

 ءاسورة الشعـر
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
السََّمآِء يَايًَة  أبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة  َءايًَة   اءِ السَّمَ  ٤
  َهلْوَ أسكن اهلاء  َهلَُو   ٩
ِإينَِّ َأَخاُف  فتح الياء وصال  ِإينِّ َأَخاُف   ١٢
اختََّتُّ  أدغم الذال يف التاء  اختََّْذُت   ٢٩
أَْرِجِه َوَأَخاُه  كسر اهلاء من دون صلة  أَْرِجْه َوَأَخاُه   ٣٦
أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل أَِئنَّ   ٤١

الثانية  
نَّ  ِا◌ِ أَاْ 

  تـََلقَّفُ دد القاف  فتح الالم وش تـَْلَقفُ  ٤٥
َءاَاَمْنُتْم  زاد مهزة استفهام وسهل الثانية  َءاَمْنُتْم   ٤٩
٥٢ 
 

أَْن َأْسِر  
 

أبدل مهزة القطع مهزة وصل وكسر 
  وصالً  النون

أَِن اْسِر  
 

بِِعَباِدَي ِإنَُّكْم  فتح الياء وصال   بِِعَباِدي ِإنَُّكْم  ٥٢

ُروَن َحذِ أسقط األلف ِذُروَن حَٰـ  ٥٦ 
َمِعْي َريبَّ  أسكن الياء وصال ووقفا  َمِعَي َريبَّ   ٦٢
َهلَْو  أسكن اهلاء  َهلَُو   ٦٨
نـََبأَ اِبـْرَاِهْيَم  سهل اهلمزة الثانية  نـََبأَ ِإبـْرَاِهْيَم   ٦٩
يـُْتْم  اَ أَفـَرَ سهل اهلمزة الثانية  يـُْتْم  أَ أَفـَرَ  ٧٥



ــ  ۱٥۹ــ  

 ِإالَّ  يلَِّ فتح الياء وصال  يلِّ ِإالَّ   ٧٧
 فـَْهَو  أسكن اهلاء  فـَُهَو  ٧٨،٨٠
َألِيبَ ِإنَُّه  فتح الياء وصال  َألِيب ِإنَُّه   ٨٦
َهلَْو  أسكن اهلاء  َهلَُو   ١٠٤
أَنَاْ ِإالَّ   أَنَآ ِإالَّ -)  وجهان ( أثبت ألف أنا وحذفها أَنَاْ ِإالَّ   ١١٥

ِعْي ِمْن  مَّ أسكن الياء وصال ووقفا  مَِّعَي ِمْن   ١١٨
َهلَْو  أسكن اهلاء  َهلَُو   ١٢٢
ِإينَِّ َأَخاُف  فتح الياء وصال  ِإينِّ َأَخاُف   ١٣٥
َهلَْو  أسكن اهلاء  َهلَُو   ١٤٠
بُِيوتًا  كسر الباء  بـُُيوتًا   ١٤٩
َفرِِهَني  حذف األلف  رِِهَني  فٰـَ  ١٤٩

١٥٩،
١٧٥ 

َهلَُو  
 

أسكن اهلاء  
 

َهلَْو  
 

١٧٦ 
 

ُب األَْيَكِة  ٰـ ْصحَ أَ 
 

فتح الالم وحذف اهلمزة اليت قبلها 
واليت بعدها وفتح التاء  

ُب لَْيَكَة اَأْصَحـ
 

بِاْلُقْسطَاِس  ضم القاف  بِاْلِقْسطَاِس   ١٨٢
ِكْسًفا  أسكن السني  ِكَسًفا   ١٨٧
١٨٧ 
 

السََّمآِء ِإْن  
 

سهل اهلمزة األوىل مع التوسط 
والقصر  

ْن  إِ  ا ِ السَّمَ 
 

َريبَِّ أَْعَلُم  فتح الياء وصال  َريبِّ أَْعَلُم   ١٨٨

َهلَْو  أسكن اهلاء  َهلَُو   ١٩١
ْيَت  اَ أَفـَرَ سهل اهلمزة الثانية  ْيَت  أَ أَفـَرَ  ٢٠٥



ــ  ۱٦۰ــ  

فـَتَـوَكَّْل أبدل الواو فاء َوتـَوَكَّْل  ٢١٧
يـَْتبَـُعُهْم  أسكن التاء وفتح الباء يـَتَِّبُعُهْم   ٢٢٤

 

 نمــلسورة ال
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
ِإينَِّ َءاَنْسُت  فتح الياء وصال  ِإينِّ َءاَنْسُت   ٧
ِبِشَهاِب قـََبٍس  حذف تنوين الباء  ِبِشَهاٍب قـََبٍس   ٧
َهلَْو  أسكن اهلاء  َهلَُو   ١٦
َماِيلْ الَ أََرى  أسكن الياء وصال ووقفا  َماِيلَ الَ أََرى   ٢٠
َفَمُكَث  ضم الكاف  َفَمَكَث   ٢٢
يـُْعِلُنوَن   ،ُخيُْفونَ قرأ بياء الغي  يف الفعلني  تـُْعِلُنوَن   ،ُختُْفونَ  ٢٥
فَأَْلِقِه إِلَْيِهْم  كسر اهلاء بدون صلة  فَأَْلِقْه إِلَْيِهْم   ٢٨
٢٩ 
 

اْلَمَلُؤ ِإينِّ  
 

سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واوا 
) وجهان(مكسورة 

 ُؤ ِاينِّ اْلَملَ 
اْلَمَلُؤ ِوينِّ 

أُْلِقَي   ِإينَِّ فتح الياء وصال  ِإينِّ أُْلِقَي   ٢٩
اْلَمَلُؤاْ َوفْـُتوِين  أبدل اهلمزة الثانية واوا مفتوحة  اْلَمَلُؤاْ أَفْـُتوِين   ٣٢
أَمتُِدُّوَنِين ِمبَاٍل  أثبت الياء وصال  أَمتُِدُّوَنِن ِمبَاٍل   ٣٦
َويُُّكْم   اْلَمألُ أبدل اهلمزة الثانية واوا مفتوحة  يُُّكْم  اْلَمَلُؤاْ أَ  ٣٨
أثبت األلف وتصري من قبيل أَنَاْ َءاتِْيَك   ٣٩،٤٠

املنفصل  
َءاتِْيَك   اأَنَ 

ُلَوِين َءَأْشُكُر   ٤٠ ُلَوِينَ َءَأْشُكُر  فتح الياء وصال  لَِيبـْ لَِيبـْ
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٤٠ 
 

َءَأْشُكُر  
 

 أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل
اهلمزة الثانية  

َءاَْاْشُكُر  
 

أَُن اْعُبُدوا  ضم النون وصال  أَِن اْعُبُدوا   ٤٥
ُمْهَلَك  ضم امليم وفتح الالم  َمْهِلَك   ٤٩

ِإنَّا َدمَّْرنَاُهْم كسر اهلمزة أَنَّا َدمَّْرنَاُهْم  ٥١
بُِيوتـُُهْم  كسر الباء  بـُُيوتـُُهْم   ٥٢
 اهلمزتني وسهل أدخل ألفا بنيأَئِنَُّكْم  ٥٥

الثانية 
نَُّكْم ِا◌ِ أَا

٥٩ 
 

َءآهللاُ  
 

أبدل مهزة الوصل ألفا وسهلها 
كحفص ) وجهان(

َءَاهللاُ  َءآهللاُ -
 

ُتْشرُِكوَن  بالتاء بدل الياء  ُيْشرُِكوَن   ٥٩
٦٠،٦١ 
٦٢ 
٦٣،٦٤ 

ـٌه  لٰـَ إِ أَ 
 
 

أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل 
الثانية  

 

ـٌه  لٰـَ اِ أَْا◌ِ 
 
 

َتذَّكَُّروَن  شدد الذال كَُّروَن  َتذَ  ٦٢
ُنُشرًا  قرأ بالنون بدل الباء ، وضم الشني  ُبْشرًا   ٦٣
٦٧ 

 
أَِءَذا ُكنَّا تـُرَابًا 
 َوَءابَاُؤنَا أَئِنَّا 

قرأ أءذا بمزة واحدة على اإلخبار 
وأدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل 

. الثانية يف أئنا 

نَّا تـُرَابًا ِإَذا كُ 
نَّا  اِ نَا أَاَوَءابَاؤُ 

 
َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٧٨
َعاَء ِإَذا   ٨٠ َعاَء ِاَذا  سهل اهلمزة الثانية  الدُّ الدُّ
ِإنَّ النَّاَس  كسر اهلمزة  أَنَّ النَّاَس   ٨٢



ــ  ۱٦۲ــ  

آتـُْوُه  اهلمزة ، وضم التاء  زاد ألفاً بعد أَتـَْوُه   ٨٧
َحتِْسبـَُها  كسر السني  َحتَْسبـَُها   ٨٨
َوْهَي  أسكن اهلاء  َوِهَي   ٨٨
فـَزَِع يَوَمِئٍذ حذف تنوين العني  فـَزٍَع يَوَمِئٍذ  ٨٩

 

 سورة   القصــــص
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
مًَّة  اِ أَ سهل اهلمزة الثانية  أَئِمًَّة   ٥
َريبَِّ أَن  فتح الياء وصال  َريبِّ أَن   ٢٢
 ِإينِّ أُرِيدُ  ٢٧

ُدِين ِإْن  َسَتجِ 
 فتح الياء وصال 
 فتح الياء وصال

 ِإينَِّ أُرِيدُ 
َسَتِجُدِينَ ِإْن 

ِإينِّ َءاَنْسُت ،  ٢٩
 َءاتِيُكمْ  َلَعلِّي

 فتح الياء وصال 
 فتح الياء وصال

ِإينَِّ َءاَنْسُت ،  
َلَعلَِّي َءاتِيُكْم 

ِجْذَوٍة  كسر اجليم  َجْذَوٍة   ٢٩
ِإينَِّ أَنَا  وصال   فتح الياءِإينِّ أَنَا   ٣٠
الرََّهِ   فتح اهلاء  الرَّْهِ    ٣٢
٣٤ 
 

َمِعَي رِْدًءا  
 

أسكن الياء وأسقط اهلمزة ونقل 
حركتها إىل الدال  

َمِعْي رًِدا  
 

ُقِين   ٣٤ ْقِين  أسكن القاف  ُيَصدِّ ُيَصدِّ
ِإينَِّ َأَخاُف  فتح الياء وصال ِإينِّ َأَخاُف   ٣٤
َريبَِّ أَْعَلُم  فتح الياء وصال  ُم  َريبِّ أَْعلَ  ٣٧
َلَعلَِّي أَطَِّلُع  فتح الياء وصال  َلَعلِّي أَطَِّلُع   ٣٨
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الَ يـَْرِجُعوَن  فتح الياء وكسر اجليم  الَ يـُْرَجُعوَن   ٣٩
مًَّة  اِ أَ سهل اهلمزة الثانية  أَئِمًَّة   ٤١
ِحرَاِن  َسافتح السني وبعدها ألف وكسر احلاء  ِسْحرَاِن   ٤٨
َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٥٦
ُجتَْىب  قرأ بالتاء بدل الياء  ُجيَْىب   ٥٧
  ، وْهوُمثَّ ْهوَ ،فـَْهوَ ن أسكن اهلاء فيه، وُهو ُمثَّ ُهوَ ،فـَُهوَ  ٦١،٧٠
َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٧٠
أََرَ◌يـُْتْم  سهل اهلمزة الثانية  يـُْتْم  أَ أَرَ  ٧١،٧٢
ِعْنِدَي أَوََملْ  فتح الياء وصال  وََملْ  ِعْنِدي أَ  ٧٨
خلَُِسَف  ضم اخلاء وكسر السني  خلَََسَف   ٨٢
َريبَِّ أَْعَلُم  فتح الياء وصال  َريبِّ أَْعَلُم   ٨٥

 

 سورة العنكبـــوت
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٥
َتُّْم  ذال يف التاء  أدغم الاختََّْذُمتْ   ٢٥ اختَّ
َنُكْم  نون التاء ونص  النون  مََّودََّة بـَْيِنُكْم   ٢٥ مََّودًَّة بـَيـْ
َريبَِّ ِإنَُّه  فتح الياء وصال  َريبِّ ِإنَُّه   ٢٦
النُُّبوَءَة  خفف الواو وزاد مهزة بعدها  النُّبـُوََّة   ٢٧
أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل أَئِنَُّكْم   ٢٩

الثانية  
أَاْـِنَُّكْم  

سيء    كسرة الشني ضمةأشم ِسيَء   ٣٣
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٣٨ 
 

َوَمثُوَداْ َوَقْد  
 

نون الدال وصال وأبدل التنوين ألفا 
وقفا  

 َوَمثُوًدا َوَقدْ 
 َوَمثُوَدا 

الِبُيوِت  كسر الباء البـُُيوِت   ٤١
َما َتْدُعوَن  قرأ بالتاء  َما يَْدُعوَن   ٤٢
َوْهَو  أسكن اهلاء  )  معاً (َوُهوَ  ٤٢،٦٠
َهلَْي  أسكن اهلاء  هلََِي   ٦٤
َوْلَيَتَمتـَُّعوا  أسكن الالم  َولَِيَتَمتـَُّعوا   ٦٦

 

 الــروم سورة
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٥
ِقَبُة  اَعـرفع التاء  ـِقَبَة  عَٰـ  ١٠
َلِمَني  الِْلَعـالالم   فتحِلِمَني  لِْلعَٰـ  ٢٢
)  كلها ( َوْهَو أسكن اهلاء  )  كلها ( َوُهَو  ٢٧
فـَْهَو  أسكن اهلاء  فـَُهَو   ٣٥
لِتـُْربُواْ ِيف  وأسكن الواو   مضمومةقرأ بالتاء لِيَـْربـَُواْ ِيف   ٣٩
ِر  اأَثَـقصر اهلمزة وحذف األلف  ِر  َءاثٰــَ  ٥٠
  َوْهوَ أسكن اهلاء  َوُهَو   ٥٠
َعاَء ِإَذا   ٥٢ َعاَء ِاَذا  سهل اهلمزة الثانية  الدُّ الدُّ
ُضْعًفا ،)معا(ُضْعفٍ ضم الضاد  َضْعًفا ،)معا(َضْعفٍ  ٥٤
َوْهَو   أسكن اهلاء  َوُهَو    ٥٤
َفُع   ٥٧ َفُع  قرأ بالتاء  الَ يـَنـْ الَ تـَنـْ
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 لقمـان سورة
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
يـَتَِّخُذَها  رفع الذال َها  يـَتَِّخذَ  ٦
ُهُزًؤا  مهز الواو  ُهُزًوا   ٦
أُْذنـَْيِه  أسكن الذال  أُُذنـَْيِه   ٧
١٣-٩ 
١٣،١٦ 

َوُهَو  
بـَُينَّ  ـيَـٰ◌ٰ / ١٧

أسكن اهلاء  
كسر الياء   

َوْهَو  
بـَُينِّ  ايَـ

أَُن اْشُكْر  ضم النون وصال  ) معاً (أَِن اْشُكْر  ١٢/١٤
ِمثْـَقاُل  فع الالم  رِمثْـَقاَل   ١٦
َوالَ ُتَصاِعْر  زاد ألفا بعد الصاد وخفف العني  َوالَ ُتَصعِّْر   ١٨
َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٢٢
ُحيْزِْنَك  ضم الياء وكسر الزاي  َحيْزُْنَك   ٢٣
َما َتْدُعوَن  قرأ بالتاء بدل الياء  َما يَْدُعوَن   ٣٠

 

 سورة   السجـدة
قالـــون اخلـــــالف ــص حفرقم اآلية 
سهل اهلمزة األوىل مع التوسط السََّمآِء ِإَىل   ٥

والقصر 
السََّمِآ ِإَىل  

١٠ 
 
 

أَِءَذا َضَلْلَنا ِيف 
اَألْرِض أَِءنَّا  

أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل 
مزة واحدة بِه )أإنا( الثانية وقرأ

 .مكسورة على اإلخبار 

أَْاِ◌َذا َضَلْلَنا ِيف 
ِض ِإنَّا  اَألرْ 

 
مًَّة  اِ أَ سهل اهلمزة الثانية  أَئِمًَّة   ٢٤
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اْلَمآَء ِاَىل  سهل اهلمزة الثانية  اْلَمآَء ِإَىل   ٢٧
 

 سورة  األحزاب
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
النَِّيبُء  خفف الياء وزاد مهزة بعدها  النَِّيبُّ   ١
الالَِّء حذف الياء  ِئي  ـٰـ اللَّ  ٤
شدد الظاء وحذف األلف وشدد ِهُروَن  ُتظٰـَ  ٤

اهلاء  
َتظـَّهَُّروَن  

َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٤
٦ 
 
 

النَِّيبُّ أَْوَىل  
 
 

خفف الياء وزاد مهزة مضمومة 
بعدها فتصري مهزة مضمومة وبعدها 
. مهزة مفتوحة فيبدهلا واوا مفتوحة 

النَِّيبُء َوْوَىل  
 
 

النَِّبيـِئَني  خفف الياء وزاد مهزة بني الياءين    النَِّبيِّــنَ  ٧
١٠،١١ 

 
الظُُّنونَاْ ُهَناِلَك  

 
أثبت األلف وصال ووقفا  

 
 ُهَناِلَك، الظُُّنونَا
الظُُّنونَا 

الَ َمَقاَم  فتح امليم  الَ ُمَقاَم   ١٣
النَِّيبَء  خفف الياء وزاد مهزة بعدها  النَِّيبَّ   ١٣
بُِيوتـََنا   كسر الباء بـُُيوتـََنا   ١٣
ألَتـَْوَها  قصر اهلمزة  آلتـَْوَها   ١٤
َحيِْسُبوَن  كسر السني  َحيَْسُبوَن   ٢٠
ِإْسَوٌة  كسر اهلمزة  أُْسَوٌة   ٢١
أَْو   اشَ القصر أسقط اهلمزة األوىل مع أَْو   اءَ شَ  ٢٤
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والتوسط 
٢٨،٣٠ 
٣٢ 

النَِّيبُّ ـ النَِّيبِّ  
 

بعدها   خفف الياء وزاد مهزة
 

النَِّيبُء ـ النَِّيبِء  
 

سهل اهلمزة األوىل مع التوسط ِء ِإِن  االنِّسَ  ٣٢
والقصر 

ِإِن   ا ِ النِّسَ 

بُِيوِتُكنَّ  كسر الباء  بـُُيوِتُكنَّ   ٣٣،٣٤
َتُكوَن  قرأ بالتاء بدل الياء  َيُكوَن   ٣٦
النَِّيبِء  خفف الياء وزاد مهزة بعدها  النَِّيبِّ   ٣٨
  َخامتَِ كسر التاء    َخامتََ  ٤٠
النَِّبيـِئَني  خفف الياء وزاد مهزة بني الياءين    ينَ النَِّبيِّـ ٤٠
٤٥،٥٠ 

 
 

النَِّيبُّ ِإنَّا  
 
 

خفف الياء وزاد مهزة بعدها فتصري 
مهزة مضمومة بعدها مهزة مكسورة 
فيسهلها ويبدهلا واوا مكسورة 

) . وجهان(

النَِّيبُء اِنَّا  
ُء ِونَّا النَِّيب 

 

٥٠ 
 

لِلنَِّيبِّ ِإْن  
 

خفف الياء وزاد مهزة بعدها وقفا 
 فقط ووصلها كحفص

  ءِ لِلنَِّيب 
 لِلنَِّيبِّ ِإْن 

٥٠ 
 
 

النَِّيبُّ أَْن  
 
 

خفف الياء وزاد مهزة بعدها فتصري 
مهزة مضمومة بعدها مهزة مفتوحة 

فيبدهلا واوا مفتوحة  

ْن  وَ النَِّيبُء 
 
 

بُِيوَت  الباء  كسربـُُيوَت   ٥٣
النَِّيبِّ ِإالَّ   ٥٣

 
خفف الياء وزاد مهزة بعدها وقفا 

فقط أما وصال كحفص  
 النَِّيبءِ  النَِّيبِّ ِإالَّ -

النَِّيبَء  خفف الياء وزاد مهزة بعدها  النَِّيبَّ   ٥٣
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٥٥ 
 

سهل اهلمزة األوىل مع التوسط أَبـَْناِء ِإْخَواِ�ِنَّ  
 والقصر

َواِ�ِنَّ  ِ◌ ِإخْ  أَبـَْنا
 

أَبـَْناِء َخيََواِتِنَّ  أبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة  أَبـَْناِء َأَخَواِتِنَّ   ٥٥
النَِّيبِء ـ النَِّيبُء  خفف الياء وزاد مهزة بعدها  النَِّيبِّ ـ النَِّيبُّ   ٥٦،٥٩
 وا الرَُّسوالَ َوقَالُ أثبت األلف وصال ووقفا الرَُّسوْال َوقَاُلوا   ٦٦،٦٧

السَِّبيالَ َربـََّنا  أثبت األلف وصال ووقفا  السَِّبيْال َربـََّنا   ٦٨:٦٧
َكِثريًا  قرأ بالثاء بدل الباء َكِبريًا   ٦٨

 

 سورة  سـبأ
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٢-١
ِب  ِملُ اْلَغيْ اَعـرفع امليم  ملِِ اْلَغْيِ   عَٰـ  ٣
أَلِيٍم  جر امليم  أَلِيٌم   ٥
ِكْسًفا  أسكن السني  ِكَسًفا   ٩
سهل اهلمزة األوىل مع التوسط ِء ِإنَّ  االسَّمَ  ٩

والقصر 
ِإنَّ   اِ السَّمَ 

ِمنَساتَُه  أبدل اهلمزة ألفا مدية  ِمنَسأَتَُه   ١٤
فتح السني وزاد ألفا بعدها وكسر َمْسَكِنِهْم   ١٥

ع الكاف على اجلم
َمَساِكِنِهْم  

أُْكٍل  أسكن الكاف   أُُكٍل   ١٦
١٧ 
 

قرأ بالياء بدل النون وفتح الزاي  زِي ِإالَّ اْلَكُفورَ ُجنٰـَ 
وبعدها ألف ورفع الراء 

 َزى ِإالَّ اْلَكُفورُ ايُجَ 



ــ  ۱٦۹ــ  

َصَدَق  خفف الدال  َصدََّق   ٢٠
ُقُل اْدُعوا  وصال  ضم الالمُقِل اْدُعوا   ٢٢
٢٣،٢٦ 
٣٩ 

) كله(وَ َوهُ 
   فـَُهوَ  

أسكن اهلاء  
 

فـَْهَو   -َوْهَو 

نـَُقوُل   -َحنُْشرُُهمْ قرأ بالنون يف الفعلني بدل الياء  يـَُقوُل   -َحيُْشرُُهمْ  ٤٠
سهل اهلمزة األوىل مع التوسط أََهـُؤآلِء ِإيَّاُكْم   ٤٠

والقصر 
ِ◌ ِإيَّاُكْم   أََهـُؤآل

ـ َوْهَو   فـَْهوَ أسكن اهلاء  فـَُهَو ـ َوُهَو   ٤٧
َريبَِّ ِإنَّْه  فتح الياء وصال  َريبِّ ِإنَّْه   ٥٠

 

 سورة فاطــر 
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
١ 
 

َيَشآُء ِإنَّ  
 

سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واوا 
)  وجهان(مكسورة 

 َيَشآُء ِانَّ 
َيَشآُء ِونَّ 

َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٢
١٥ 
 

َرآُء ِإَىل  الُفقَ 
 

سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واوا 
)  وجهان(مكسورة 

 الُفَقَرآُء ِاَىل 
الُفَقَرآُء ِوَىل  

َأَختُّ  أدغم الذال يف التاء  َأَخْذُت   ٢٦
٢٨ 
 

ُؤا ِإنَّ  اْلُعَلمَٰـ 
 

 سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً 
)  وجهان(مكسورة 

 اْلُعَلَمـُؤا ِانَّ 
نَّ اْلُعَلَمـُؤا وِ 

يـُْتْم  اَ أَرَ سهل اهلمزة الثانية يـُْتْم  أَ أَرَ  ٤٠
ٍت ابـَيـِّنَـزاد ألفا بعد النون بـَيـَِّنٍت  ٤٠



ــ  ۱۷۰ــ  

ُء ِإالَّ   ٤٣ سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واوا السَّيِّ
) وجهان(مكسورة 

 

ُء ِاالَّ   السَّيِّ
ءُ   وِالَّ  السَّيِّ

 القصرأسقط اهلمزة األوىل مع َء َأَجُلُهْم  اجَ  ٤٥
والتوسط 

َأَجُلُهْم   اجَ 

 

 سورة يـس 
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
تـَْنزِيُل  رفع الالم  تـَْنزِيَل   ٥
فـَْهَي  أسكن اهلاء  َفِهَي   ٨
)  معا ( ُسّدا ضم السني  )  معا ( َسّدا  ٩
  ، أَاِْان اْاَْنَذْرتـَُهمْ ءَ أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل الثانية  ، أَِئن َءأَْنَذْرتـَُهْم  ١٠،١٩
ُذ   ٢٣ أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل َءَأختَِّ

الثانية  
ُذ   َءاْاَختَِّ

َءاَمْنُت  ينَ إِ ،ِإينَِّ ِإًذا فتح الياء وصال ِإينَءاَمْنتُ ،ِإين ِإًذا ٢٤،٢٥
لََّما  خفف امليم  لَّمَّا   ٣٢
اْلَميَِّتُة  كسر الياء وشددها  اْلَمْيَتُة   ٣٣
َواْلَقَمُر  رفع الراء  َواْلَقَمَر   ٣٩
٤١ 
 

ُذرِّيـَّتَـُهم  
 

أثبت األلف بعد الياء على اجلمع 
وكسر التاء واهلاء  

ُذرِّيَّاِتِم  
 

أسكن اخلاء واختلس فتحتها خيَِصُِّموَن   ٤٩
)  وجهان(

ْخيصِّمون 
 خيصِّمون



ــ  ۱۷۱ــ  

َهَذا  َمْرًقِدنَا ال سكت بني الكلمتني  َهَذا  سَمْرًقِدنَا ٥٢
ُشْغِل  أسكن الغني  ُشُغِل   ٥٥
َوأَُن اْعُبُدوِين  ضم النون وصال  َوأَِن اْعُبُدوِين   ٦١
٦٨ 
 

نـَُنكِّْسُه  
 

فتح النون األوىل وأسكن الثانية 
وضم الكاف وخففها  

 
نـَْنُكْسُه  

 تـَْعِقُلوَن قرأ بالتاء بدل الياء  يـَْعِقُلوَن   ٦٨
 لِتـُْنِذرَ بدل الياء  قرأ بالتاءلِيـُْنِذَر  ٧٠
 ُحيْزِنك ضم الياء وكسر الزاي  َحيْزُنَك   ٧٦
٧٨،٧٩
 ،٨١ 

َوْهَي ـ َوْهَو  أسكن اهلاء َوِهَي ـ َوُهَو  

 

 سورة  الصافـات
قالـــون اخلـــــالف  حفــص رقم اآلية 
ِبزِيَنِة اْلَكَواِكِ   حذف التنوين  ِبزِيَنٍة اْلَكَواِكِ    ٦
الَ َيْسَمُعوَن  أسكن السني وخفف امليم  ُعوَن  الَ َيسَّمَّ  ٨
١٦،٥٣ 

 
َنا ـ أَِءنَّا   أَِءَذا ِمتـْ

 
 

أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل 
مزة واحدة بِه )أءنا(الثانية وقرأ 

مكسورة على اإلخبار  

َنا ـ ِإنَّا   أَاِْاَذا ِمتـْ
 
 

َءابَآُؤنَا   أَوْ أسكن الواو  أََوَءابَآُؤنَا   ١٧
نََّك  ِا◌ِ أَْاِ◌نَّا ـ أَاْ لفا بني اهلمزتني وسهل الثانية أأدخل أَئِنَّا ـ أَئِنََّك   ٣٦،٥٢

َهلَْو  أسكن اهلاء   َهلَُو   ٦٠
ْفًكا  ِا◌ِ أَاْ أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل أَئِْفًكا   ٨٦



ــ  ۱۷۲ــ  

الثانية 
بـَُينِّ  ايَـكسر الياء الثانية   ـبـَُينَّ  يٰـَ  ١٠٢
١٠٢ 
 

، ِإينِّ أََرى 
 ينِّ أَْذَحبَُك أَ 

 فتح الياء وصال 
 فتح الياء وصال 

 ِإينَِّ أََرى
َأينَِّ أَْذَحبَُك  

َسَتِجُدِينَ ِإْن  فتح الياء وصال  َسَتِجُدِين ِإْن   ١٠٢
َهلَْو  أسكن اهلاء  َهلَُو   ١٠٦
نَِبيًئا  خفف الياء وزاد مهزة بعدها  نَِبّيا   ١١٢
اهللاُ َربُُّكْم َوَربُّ  رفع اهلاء والباءين  اهللاَ َربَُّكْم َوَربَّ   ١٢٦
آِل يَاِسَني  وكسر الالم   زاد ألفاً بعد اهلمزةِإْل يَاِسَني   ١٣٠
١٤٢،
١٤٥ 

 َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو 

َتذَّكَُّروَن  شدد الذال َتذَكَُّروَن   ١٥٥
 

سورة ص  
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل أَُءْنزَِل   ٨

الثانية  
ْنزَِل  أَااُ 

١٣ 
 

األَْيَكِة  
 

أسقط مهزة الوصل والقطع ونقل 
حركتها إىل الالم وفتح التاء  

لْيَكَة  
 

سهل اهلمزة األوىل مع التوسط َهـُؤآلِء ِإالَّ   ١٥
والقصر 

ِإالَّ  ِ  الَهـؤُ 



ــ  ۱۷۳ــ  

 نـَْعَجٌة َوِيلْ أسكن الياء وصال ووقفا  َوِيلَ نـَْعَجٌة  ٢٣
ِإينَِّ َأْحَبْبُت  فتح الياء وصال ِإينِّ َأْحَبْبُت   ٣٢
بـَْعِدَي ِإنَّّك  فتح الياء وصال  بـَْعِدي ِإنَّّك   ٣٥
ارُْكْض   نُ َوَعَذابِ ضم نون التنوين وصال ارُْكْض   نِ َوَعَذابٍ  ٤١،٤٢
ِخبَاِلَصِة ذِْكَرى  حذف التنوين  ِخبَاِلَصٍة ذِْكَرى   ٤٦
َوَغَساٌق  خفف السني  َوَغسَّاٌق   ٥٧
ُسْخرِيّا  ضم السني  ِسْخرِيّا   ٦٣
ِيلْ ِمْن ِعْلٍم  أسكن الياء وصال ووقفا  ِيلَ ِمْن ِعْلٍم   ٦٩
َلْعَنِيتَ ِإَىل  فتح الياء وصال  َلْعَنِيت ِإَىل   ٧٨
قَّ  فَاحلَْقَّ َواحلَْ )  فاحلق ( نص  القاف فَاحلَْقُّ َواحلَْقَّ   ٨٤

 

 الزمــر سورة
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
أََمْن  خفف امليم  أَمَّْن   ٩
١١،١٣ 

 
 ِإينِّ أُِمْرتُ 

ِإينِّ َأَخاُف  
فتح الياء وصال فيهما 

 
 ِإينَِّ أُِمْرتُ 

ِإينَِّ َأَخاُف  
فـَْهَو  أسكن اهلاء  فـَُهَو   ٢٢
يـُْتْم  اَ أَفـَرَ   سهل اهلمزة الثانيةيـُْتْم  أَ أَفـَرَ  ٣٨
َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٦٢
تَْأُمُروِينَ أَْعُبُد  خفف النون وفتح الياء  تَْأُمُروينِّ أَْعُبُد   ٦٤
بالنَِّبيـِئَني  خفف الياء وزاد مهزة بني الياءين  ـَن  يبالنَِّبيِّـ ٦٩
َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٧٠



ــ  ۱۷٤ــ  

)  معا ( فـُتَِّحْت التاء   شدد)  معا ( فُِتَحْت  ٧١،٧٣
 

 سورة   غــــافـر
قالـــون اخلـــــالف   حفــص رقم اآلية 
فََأَختـُُّهْم  أدغم الذال يف التاء  فََأَخْذتـُُهْم   ٥
ُت  اَكِلَمـزاد ألفا بعد امليم على اجلمع  َكِلَمُت   ٦
َتْدُعوَن  قرأ بالتاء بدل الياء  يَْدُعوَن   ٢٠
 ِإينَِّ َأَخاُف  فتح الياء وصال   َأَخاُف ِإينِّ /٣٢ ٢٦،٣٠
َوأَن  حذف اهلمزة ، وفتح الواو  أَْو أَن   ٢٦
َلَعلَِّي أَبـُْلُغ  فتح الياء وصال  َلَعلِّي أَبـُْلُغ   ٣٦
فََأطَِّلُع  رفع العني  فََأطَِّلَع   ٣٧
َوَصدَّ  فتح الصاد  َوُصدَّ   ٣٧
اتَِّبُعوِين أَْهدُِكْم  ت الياء وصال  أث اتَِّبُعوِن أَْهدُِكْم   ٣٨
َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٤٠
َماِيلَ أَْدُعوُكْم  فتح الياء وصال  َماِيل أَْدُعوُكْم   ٤١

٤٢ 
 

َوأَنَاْ أَْدُعوُكْم  
 

أثبت األلف وصال ووقفا وبعدها 
مهزة فيصري من قبيل املنفصل  

أَْدُعوُكْم   اَوأَنَ 
 

أَْمرَِي ِإَىل  فتح الياء وصال    أَْمرِي ِإَىل  ٤٤
يـََتذَكَُّرون  قرأ بياء الغيبة  تـََتذَكَُّرون   ٥٨
القصر أسقط اهلمزة األوىل مع َء أَْمُر  اجَ  ٧٨

والتوسط 
أَْمُر   اجَ 

 



ــ  ۱۷٥ــ  

 سورة   فصلــــت
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل أَئِنَُّكْم   ٩

ة  الثاين
نَُّكْم  اِ أَاْ 

َحنَْساٍت  أسكن احلاء  حنََِساٍت   ١٦
١٩ 
 

َويـَْوَم ُحيَْشُر أَْعَداُء 
اِهللا  

قرأ بالنون املفتوحة وضم الشني 
ونص  اهلمزة  

َويـَْوَم َحنُْشُر أَْعَداَء 
اِهللا  

َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٢١
َجَزآُء َوْعَدآِء  فتوحة  أبدل اهلمزة الثانية واو ا مأَْعَدآِء   اءُ َجزَ  ٢٨
أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل َءْاْعَجِميٌّ   ٤٤

الثانية 
َءاْاَْعَجِميٌّ  

َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٤٤
َريبَِّ ِإنَّ  ) خبلف عنه ( فتح الياء وصال َريبِّ ِإنَّ   ٥٠
يـُْتْم  اَ أَرَ سهل اهلمزة الثانية  يـُْتْم  أَ أَرَ  ٥٢

 

 ـورىسورة   الشـ
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٤
َيَكاُد  قرأ بالياء بدل التاء  َتَكاُد   ٥
 ) كلها(َوْهَو  أسكن اهلاء  ) كلها(َوُهَو /١٩ ٩،١١

َها   ےنـُْؤتِهِ  ٢٠ َها  كسر اهلاء بدون صلة  ِمنـْ نـُْؤتِِه ِمنـْ



ــ  ۱۷٦ــ  

ْهَو  وَ أسكن اهلاء  َوُهَو   ٢٢،٢٥
يـَْفَعُلوَن  قرأ بالياء بدل التاء  تـَْفَعُلوَن   ٢٥
٢٧ 
 

َيَشآُء ِإنَُّه  
 

سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واو 
)  وجهان(مكسورة 

َيَشآُء  َيَشآُء اِنَّه -
ِونَُّه  

)  كلها(َوْهَو أسكن اهلاء  )  كلها(َوُهَو  ٢٨،٢٩
كسبت ِمبَا حذف الفاء  كسبت فَِبَما  ٣٠
اجلََْوارِي ِىف  أثبت الياء وصال  جلََْواِر ِىف  ا ٣٢
فتح الياء وزاد ألفا بعدها على الرِّيَح   ٣٣

اجلمع  
الرِّيَاَح  

َويـَْعَلُم  رفع امليم  َويـَْعَلَم   ٣٥

٤٩ 
 

ـثًا  َيَشآُء ِإنٰـَ 
 

سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واوا 
)  وجهان(مكسورة 

 ثًااَيَشآُء ِانَ 
ثًا  اَيَشآُء ِونَـ

يـُْرِسَل َرُسوالً  ٥١
فـَُيوِحَي 

يـُْرِسُل َرُسوالً رفع الالم وأسكن الياء وصال ووقفا  
فـَُيوِحْي 

َيَشآُء ِإنَُّه   ٥١
 

سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واوا 
) وجهان(مكسورة 

َيَشآُء  َيَشآُء ِإنَُّه -
 ِونَُّه 

 

 سورة  الزخـــرف  
ـون قالــاخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
ِإْن ُكْنُتْم  كسر اهلمزة  أَْن ُكْنُتْم   ٥
َنِيبٍء  خفف الياء وزاد مهزة بعدها  َنِيبٍّ   ٧، ٦

ِمَهاًدا  كسر امليم وفتح اهلاء وزاد ألفا َمْهًدا   ١٠
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بعدها  
َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ١٧،١٨
فتح الياء وأسكن النون وخفف يـَُنشَُّؤا   ١٨

الشني  
يـَْنَشُؤا  

١٩ 
 

ُد الرَّْمحَِن  بٰـَ عِ 
 

قرأ بالنون بدل الباء مسكنة وحذف 
األلف وفتح الدال  

ِعْنَد الرَّْمحَِن  
 

١٩ 
 
 
 

َأَشِهُدوا  
 
 
 

زاد مهزة مضمومة بعد اهلمزة األوىل 
وسهلها وأسكن الشني وأدخل ألفا 

) . وجهان(بني اهلمزتني خبلف عنه 

أَاُوْشِهُدوا  
 
 
 

ضم القاف وحذف األلف وأسكن   َل أََوَلوْ اقَــ ٢٤
الالم  

قُـْل أََوَلْو  

لِِبُيوِتِْم  كسر الباء  لِبـُُيوِتِْم   ٣٣،٣٤

لََّما  خفف امليم  لَّمَّا   ٣٥
فـَْهَو  أسكن اهلاء  فـَُهَو   ٣٦
َحيِْسُبون  كسر السني  َحيَْسُبون   ٣٧
َءانَا  اجَ زاد ألفا بعد اهلمزة  َءنَا  اجَ  ٣٨
َحتِْيتَ أََفالَ  فتح الياء وصال  ِيت أََفالَ  َتحْ  ٥١
َأَساِورٌَة  فتح السني وزاد ألفا بعدها  َأْسِورٌَة   ٥٣
َيُصدُّوَن  ضم الصاد  َيِصدُّوَن   ٥٧
َءاَاِهلَتـَُنا  سهل اهلمزة الثانية  َءآاِهلَتـَُنا   ٥٨
اِدْي الَ َخْوٌف  يَِع َ أثبت الياء ساكنة وصال ووقفا  يَِعَباِد الَ َخْوٌف   ٦٨
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َحيِْسُبون  كسر السني  َحيَْسُبون   ٨٠
صري من قبيل فتأثبت األلف فَأَنَاْ أَوَُّل   ٨١

املنفصل  
أَوَُّل   افََأنَ 

)  معا(َوْهَو أسكن اهلاء  )  معا(َوُهَو  ٨٤
سهل اهلمزة األوىل مع التوسط ٌه  السََّمآِء إِلٰـَـ  ٨٤

والقصر 
السََّمِآ إِلَــٌه  

َوِقيَلُه  فتح الالم وضم اهلاء  َوِقيِلِه   ٨٨
تـَْعَلُموَن  قرأ بتاء اخلطاب  يـَْعَلُموَن   ٨٩

 

 سورة   الدخـــــان
قالـــون اخلـــــالف   حفــص رقم اآلية 
َواِت  امَ َربُّ السَّ رفع الباء  َواِت  َربِّ السَّمَٰـ  ٧
َءاتِيُكْم   ِإينَِّ فتح الياء وصال  ِإينِّ َءاتِيُكْم   ١٩
فَاْسِر  أبدل مهزة القطع مهزة وصل  فََأْسِر   ٢٣
تـَْغِلي  قرأ بتاء التأنيث  يـَْغِلي   ٤٥
فَاْعتـُُلوُه  ضم التاء  فَاْعِتُلوُه   ٤٧
ُمَقاٍم  ضم امليم َمَقاٍم   ٥١

 

 سورة الجاثــــية
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
ُزًؤا  هُ مهز الواو  ُهُزًوا   ٩
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رِْجٍز أَلِيٍم  كسر تنوين امليم  رِْجٍز أَلِيٌم   ١١
النُُّبوَءَة  أسكن الواو وزاد مهزة بعدها  النُّبـُوََّة   ١٦
َسَواٌء  رفع تنوين اهلمزة  َسَواًء   ٢١
ْيَت  اَ أَفـَرَ سهل اهلمزة الثانية  ْيَت  أَ أَفـَرَ  ٢٣
َتذَّكَُّروَن  شدد الذال  َتذَكَُّروَن   ٢٣
ّتُّْم  أدغم الذال يف التاء  اختََّْذُمتْ   ٣٥ اختَّ
ُهُزًؤا  مهز الواو  ُهُزًوا   ٣٥
َوْهَو  أسكن اهلاء َوُهَو   ٣٧

 

 سورة  األحقـــاف
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 

يـُْتْم  اَ أَرَ سهل اهلمزة الثانية  ) معا(يـُْتْم أَ أَرَ  ٤،١٠
ْهَو  وَ أسكن اهلاء  َوُهَو   ٨
٩ 
 

أَنَاْ ِإالَّ  
 

أثبت األلف وتصري حينئذ من قبيل 
)  وجهان(املنفصل وحذفها 

أَنَآ ِإالَّ  أَنَاْ ِإالَّ -
 

لِتـُْنِذَر  قرأ بتاء اخلطاب  لِيـُْنِذَر   ١٢
١٥ 
 

نَا  ـِإْحسَٰـ 
 

حذف اهلمزة وضم احلاء وأسكن 
السني وحذف األلف  

ُحْسـًنا  
 

)  معا(َكْرَها الكاف  فتح )  معا(ُكْرَها  ١٥
١٦ 

 
َأْحَسَن ...نـَتَـَقبَّلُ 
 نـََتَجاَوُز و

قرأ بالياء يف الفعلني وضمهما ورفع 
 النون يف أحسن 

يـُتَـَقبَُّل ـ َأْحَسُن ـ 
 يـَُتَجاَوُز 
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أَتَِعَداِنِينَ أَْن  فتح الياء وصال  أَتَِعَداِنِين أَْن   ١٧
َولِنـَُوفـِّيَـُهْم  ء  قرأ بالنون بدل الياَولِيـَُوفـِّيَـُهْم   ١٩
ِإينَِّ َأَخاُف  فتح الياء وصال  ِإينِّ َأَخاُف   ٢١
ِكينَِّ أَرَاُكْم  َولٰـَ فتح الياء وصال  ِكينِّ أَرَاُكْم  َولٰـَ  ٢٣
الَ تـََرى  قرأ بتاء اخلطاب  الَ يـَُرى   ٢٥
َمَساِكنَـُهْم نص  النون َمَساِكنـُُهْم  ٢٥
سهل اهلمزة األوىل مع التوسط أُولَـِئَك   أَْولَِيآءُ  ٣٢

والقصر  
أُولَـِئَك   ا ُ أَْوِيلَ 

 

 سورة  محمـــــد
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٢
فتح القاف وزاد ألفا بعدها وفتح قُِتُلوا   ٤

التاء  
قَاتـَُلوا  

لقصر أسقط اهلمزة األوىل مع اَجآَء َأْشرَاطَُها   ١٨
والتوسط 

َأْشرَاطَُها   اجَ 

فـََهْل َعِسْيُتْم  كسر السني فـََهْل َعَسْيُتْم   ٢٢
َأْسرَاَرُهْم  فتح اهلمزة  ِإْسرَاَرُهْم   ٢٦
ااَنـُْتْم  هٰـَـ سهل اهلمزة مع التوسط والقصر أَنـُْتْم  هٰـَـ  ٣٨
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 سورة  الفـــــتح
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
َعَلْيِه اهللاَ  رقق الم لفظ اجلاللة  و، كسر اهلاء ْيُه اهللاَ  َعلَ  ١٠
َفَسنـُْؤتِيِه  قرأ بالنون بدل الياء  َفَسيـُْؤتِيِه   ١٠
ْبُه   ١٧ ْبُه  قرأ بالنون يف الفعلني بدل الياء  يُْدِخْلُه ـ يـَُعذِّ نُْدِخْلُه ـ نـَُعذِّ
َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٢٤
 ةِ االتـَّْورِة ـ االتـَّْورَ ) وجهان(فتح األلف وقللها   التـَّْورَاةِ  ٢٩

 

 سورة   الحجـــرات 
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
النَِّيبِء  خفف الياء وزاد مهزة بعدها  النَِّيبِّ   ٢
تَِفيَء ِاَىل  سهل اهلمزة الثانية  تَِفيَء ِإَىل   ٩
ا  َميِّتً كسر الياء وشددها  َمْيًتا   ١٢

 

 ق سورة
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل أَِءَذا   ٣

الثانية  
أَاِْاَذا  

يـَُقوُل جلََِهنََّم  قرأ بالياء بدل النون  نـَُقوُل جلََِهنََّم   ٣٠
اْدُخُلوا   نُ ُمِني ٍ ضم نون التنوين وصال  اْدُخُلوا   نِ ُمِني ٍ  ٣٣،٣٤
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َوْهَو  أسكن اهلاء َو  َوهُ  ٣٧
َر اِإْدبَ كسر اهلمزة  ـَر أَْدبٰـَ  ٤٠
َناِد ِمْن   ٤١

ُ
َناِدْي ِمْن  أثبت الياء ساكنة وصال  امل

ُ
امل

َتشَّقَُّق  شدد الشني  َتَشقَُّق   ٤٤
 

 سورة   الذاريـــات
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٤٠
َتذَّكَُّروَن شدد الذال ذَكَُّروَن تَ  ٤٩

 

 ـورالطسورة 
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
زاد ألفا بعد الياء وكسر التاء على ُذرِّيـَّتَـُهْم َوَما   ٢١

اجلمع 
ُذرِّياَِّتِْم َوَما  

نَْدُعوُه أَنَُّه  فتح اهلمزة نَْدُعوُه ِإنَُّه   ٢٨
َصْيِطُروَن  صاد وجها واحدا قرأ بالْيِطُروَن  سَ املُ  ٣٧

ُ
امل

َيْصَعُقوَن  فتح الياء ُيْصَعُقوَن   ٤٥
 

 سورة  النجـــم
َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٧
أَفـَرَاَيـُْتْم  سهل اهلمزة الثانية  يـُْتْم  أَ أَفـَرَ  ١٩
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َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٣٠
  أَفـَرَاَْيتَ سهل اهلمزة الثانية  ْيَت  أَ أَفـَرَ  ٣٣
فـَْهَو  أسكن اهلاء  فـَُهَو  ٣٥
٥٠ 
 
 
 
 
 
 
 

َعاًدا اُألوَىل  
 
 
 
 
 
 
 

نقل حركة اهلمزة إىل الالم وأدغم 
التنوين يف الالم وحذف اهلمزة ومهز 

. الواو وأسكنها هذا وصال
أما عند اإلبتداء باألوىل فله ثالثة 

أوجه  
بمزة مفتوحة وبعدها الم : األول 

الثاين  مضمومة وبعدها مهزة ساكنة
بالم مضمومة وبعدها مهزة ساكنة 

.  الثالث كحفص 

 
 

َعاًد لُّْؤَىل  
 
 

أَُلْؤَىل 
ُلْؤَىل 
اُألوَىل 

 
َوَمثُوًدا َفَما  نون الدال َوَمثُوَداْ َفَما   ٥١

 

 سورة القمـــر
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
اِع يـَُقوُل   ٨ وُل  الدَّاعِي َيقُ أثبت الياء وصال  الدَّ
أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل ْلِقَي  ؤُ أَ  ٢٥

الثانية  
ْلِقَي  اُ أَاْ 

أسقط اهلمزة األوىل مع التوسط َء َءاَل  اجَ  ٤١
والقصر 

َءاَل   اجَ 
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 ــنسورة الرحم
قالـــون اخلـــــالف حفــص اآلية  رقم
ُخيْرَُج    ضم الياء وفتح الراء  َخيْرُُج     ٢٢

 

 ـــةسورة  الواقعــ
َوالَ يُنَزُفوَن  فتح الزاي  َوالَ يُنزُِفوَن   ١٩
٤٧ 
 
 

نَّا  ئِ أَئَِذا ـ أَ 
 
 

أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل 
الثانية وقرأ أإنا بمزة واحدة 
مكسورة على االخبار 

َذا ـ ِإنَّا  اِ أَاْ 
 
 

أَْو َءابَآُؤنَا  أسكن الواو  أََو َءابَآُؤنَا   ٤٨
٦٣، ٥٨ ،
٧١، ٦٨ 

ُمتْ يْ اَ أَفـَرَ سهل اهلمزة الثانية   )كله( يـُْتمْ أَ رَ َأفَ 

٦٤، ٥٩ ،
٧٢، ٦٩ 

أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل ) كله( َءأَنـُْتْم 
الثانية  

َءاْاَنـُْتْم  

َتذَّكَُّروَن  شدد الذال  َتذَكَُّروَن   ٦٢
َهلَْو  أسكن اهلاء َهلَُو   ٩٥

 

 سورة  الحديــد
الـــون قاخلـــــالف حفــص رقم اآلية 

١،٢،٣ 
٤،٦ 

)  كلها (َوُهَو 
 

أسكن اهلاء  
 

)  كلها (َوُهَو 
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ِعُفُه  افـَُيضَ رفع الفاء  ِعَفُه  فـَُيضَٰـ  ١١
١٤ 
 

َء أَْمُر  اجَ 
 

أسقط اهلمزة األوىل مع القصر 
والتوسط 

أَْمُر   اجَ 
 

٢٤ 
 

فَِإنَّ اهللاَ ُهَو اْلَغِينُّ 
احلَِْميُد  

حذف ضمري املنفصل  
 

هللاَ اْلَغِينُّ فَِإنَّ ا
احلَِْميُد  

النُُّبوَءَة  أسكن الواو وزاد مهزة بعدها النُّبـُوََّة   ٢٦
 

سورة المجادلـــة  
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
٣-٢ 

 
)  معا(ِهُرونَ يُظٰـَ 
 

فتح الياء وشدد الظاء وحذف 
األلف وشدد اهلاء  

َيظـَّهَُّروَن  
 

الَِّء لا  حذف الياءـِئي  الَّٰـ  ٢
لُِيْحزَِن ضم الياء وكسر الزاي  لَِيْحُزَن  ١٠
١١ 
 

جَٰـ 
َ
ِلِس  امل
 

أسكن اجليم وحذف األلف على 
اإلفراد  

ْجـِلِس  
َ
امل
 

أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل َءَأْشَفْقُتْم   ١٣
الثانية  

َءاَْاْشَفْقُتْم 

َوَحيِْسُبوَن  كسر السني  َوَحيَْسُبوَن   ١٨
َوُرُسِلَي ِإنَّ  فتح الياء وصال  ِيل ِإنَّ  َوُرسُ  ٢١

 



ــ  ۱۸٦ــ  

 سورة الحشــر
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ١
بُِيوتـَُهْم  كسر الباء  بـُُيوتـَُهْم   ٢
َحتِْسبـُُهْم  كسر السني  َحتَْسبـُُهْم   ١٤
َخاُف  ِإينَِّ أَ فتح الياء وصال  ِإينِّ َأَخاُف   ١٦
َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٢٤

 

 سورة الممتحـنة
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
١ 
 

َوأَنَاْ أَْعَلُم  
 

أثبت األلف وتصري حينئذ من قبيل 
املنفصل  

َوأَنَآ أَْعَلُم  
 

يـُْفَصُل  ضم الياء وفتح الصاد  يـَْفِصُل   ٣
)  معا ( ِإْسَوٌة كسر اهلمزة  )  معا ( أُْسَوٌة  ٦-٤
َواْلبَـْغَضآُء َوبًَدا  أبدل اهلمزة الثانية واوا مفتوحة  َواْلبَـْغَضآُء أَبًَدا   ٤
النَِّيبُّ ِإَذا   ١٢

 
خفف الياء وزاد بعدها مهزة 
مضمومة وسهل اهلمزة الثانية 

) وجهان(وأبدهلا واوا مكسورة 

النَِّيبُء ِاَذا  
النَِّيبُء ِوَذا 

 



ــ  ۱۸۷ــ  

 

 سورة  الصــف
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ١
 ةاالتـَّْور - اةِ التـَّْورَ ) وجهان ( فتح األلف وقللها   اةِ التـَّْورَ  ٦
ِ◌  بـَْعِدَي اْمسُُه  فتح الياء وصال بـَْعِدي اْمسُُه   ٦
َوْهَو  أسكن اهلاء   َوُهَو   ٧
ُمِتمٌّ نُورَُه  ، وفتح الراء ، وضم اهلاء  نون امليمُمِتمُّ نُورِِه   ٨
١٤ 
 

أَْنَصاَر اِهللا  
 

نون الراء ، وزاد الم اجلر قبل لفظ 
اجلاللة 

ِهللا  اً أَْنَصار
 

أَْنَصارَِي ِإَىل  فتح الياء وصال  أَْنَصارِي ِإَىل   ١٤
 

 ــةسورة الجمع
َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٣
 ةاالتـَّْور  –اةالتـَّْورَ )  وجهان(وقللها  فتح األلفَة   االتـَّْورَ  ٥

 

 سورة المنافقـون
َحيِْسُبوَن  كسر السني  َحيَْسُبوَن   ٤
َلَوْواْ  خفف الواو  َلوَّْواْ   ٥

أسقط اهلمزة األوىل مع القصر َء َأَجُلَها  اجَ  ١١
والتوسط 

َأَجُلَها   اجَ 



ــ  ۱۸۸ــ  

 

 لتغابــناسورة 
ـون قالــاخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
 َوْهَو أسكن اهلاء  َوُهَو   ١
نَُكفُِّر ـ َونُْدِخْلُه قرأ بالنون يف الفعلني  يَُكفُِّر ـ َويُْدِخْلُه   ٩

 

 سورة الطـالق 
١ 
 
 

النَِّيبُّ ِإَذا  
 
 

خفف الياء وزاد مهزة بعدها وعليه 
تسهيل الثانية ويبدهلا واوا مكسورة 

)  وجهان(

النَِّيبُء ِاَذا  
ِوَذا النَِّيبُء 

 
بُِيوِتِنَّ كسر الباء  بـُُيوِتِنَّ   ١
فـَْهَو  أسكن اهلاء  فـَُهَو   ٣
ِلٌغ أَْمرَُه  ابَ نون الغني وفتح الراء  ـِلُغ أَْمرِِه  بٰـَ  ٣

)  معا(َوالالِء حذف الياء  )  معا(ـِئي َوالَّٰـ  ٤
نُُّكرًا  ضم الكاف نُّْكرًا   ٨
يـَّنَـٍت  ُم َ فتح الياء  ُمبَـيـِّنَـٍت   ١١
نُْدِخْلُه  قرأ بالنون  يُْدِخْلُه   ١١

 سورة  التحريــــم
النَِّيبُء  خفف الياء وزاد مهزة بعدها  النَِّيبُّ   ١
َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٢



ــ  ۱۸۹ــ  

٣ 
 
 

النَِّيبُّ ِإَىل  
 
 

خفف الياء وزاد مهزة مضمومة 
بعدها وعليه تسهيل اهلمزة الثانية 

)  وجهان(رة ويبدهلا واوا مكسو

النَِّيبُء ِاَىل  
النَِّيبُء ِوَىل 

 
َهرَا  اَتظَّ شدد الظاء  ـَهرَا  َتظٰـَ  ٤
ْلُه  فتح الباء وشدد الدال  يـُْبِدْلُه   ٥ يـَُبدِّ
النَِّيبَء ـ النَِّيبُء  خفف الياء وزاد مهزة بعدها  النَِّيبَّ ـ النَِّيبُّ   ٩-٨
وَُكُتِبِه   ١٢

 
اء وزاد ألفا كسر الكاف وفتح الت
بعدها على اإلفراد  

وَِكتَـِبِه  
 

 

 ــلكمُ لـسورة ا
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 

٤، ٢، ١ ،
١٤، ٧ 

 َوْهَو ـ َوْهَي  أسكن اهلاء  َوُهَو ـ َوِهَي 

َءأَِمْنُتْم   ١٦
 

أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل 
اهلمزة الثانية  

َءاْاَِمْنُتْم  
 

١٦-
١٧ 

)  معا(السََّمآِء َيْن أبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة  )  معا(آِء أَْن السَّمَ 

ِسـُيَئْت  أشم كسرة السني ضما  ِسـيَئْت   ٢٧
٢٨ ،
٣٠ 

 ) معا(يـُْتْم اَ أَرَ سهل اهلمزة الثانية  ) معا(يـُْتْم أَ أَرَ 

 سورة  القلـــــم
َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٧



ــ  ۱۹۰ــ  

أَُن اْغُدوا  ن وصال  ضم النوأَِن اْغُدوا   ٢٢
لََنا  فتح الباء وشدد الدال  يـُْبِدلََنا   ٣٢ يـَُبدِّ
)  معا(َوْهَو أسكن اهلاء  )  معا(َوُهَو  ٤٨،٤٩
لَيَـْزلُِقوَنَك  فتح الياء  لَيـُْزلُِقوَنَك   ٥١

 

 سورة الحاقـــة
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
١٢ 
٢١ 
٤٢ 

أُُذٌن  
فـَُهَو  
ُروَن  َتَذكَّ 

أسكن الذال  
أسكن اهلاء  
شدد الذال  

أُْذٌن  
فـَْهَو  

َتذَّكَُّروَن  

 سورة  المعــــارج
 َساَل أبدل اهلمزة ألفا  َسَأَل   ١
يـَْوَمِئٍذ فتح امليم  يـَْوِمِئٍذ   ١١
نـَزَّاَعٌة  رفع تنوين التاء  نـَزَّاَعًة   ١٦
ىل حذف األلف بعد الدال عَداِتِْم  ِبَشهَٰـ  ٣٣

اإلفراد  
َدِتِْم  اِبَشَهـ

َنْصٍ   فتح النون وأسكن الصاد  ُنُصٍ    ٤٣

  ـــوح  سورة ن
أَُن اْعُبُدوا  ضم النون وصال  أَِن اْعُبُدوا   ٣
ُدَعآِءَي ِإالَّ  فتح الياء وصال  ُدَعآِءي ِإالَّ   ٦



ــ  ۱۹۱ــ  

ِإينَِّ أَْعَلْنُت  فتح الياء وصال  ِإينِّ أَْعَلْنُت   ٩
 ُوّدا ضم الواو  ّدا  وَ  ٢٣
بـَْيِيتْ ُمْؤِمًنا أسكن الياء وصال ووقفا بـَْيِيتَ ُمْؤِمًنا   ٢٨

سورة الــجـن  
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 

َوِإنَُّه   كسر اهلمزة ) كله(َوأَنَُّه  ٣،٤،٦
َوِإنَّا ظَنَـنَّا  كسر اهلمزة  َوأَنَّا ظَنَـنَّا   ٥

َوِإنـَُّهْم ظَنُّوا  كسر اهلمزة  ظَنُّوا  َوأَنـَُّهْم  ٧
َوِإنَّا   كسر اهلمزة َوأَنَّا   ١٤-٨

َنْسُلْكُه  قرأ بالنون بدل الياء  َيْسُلْكُه   ١٧
اَّ   ١٩

َ
اَّ  كسر اهلمزة  َوأَنَُّه مل

َ
َوِإنَُّه مل

َا   ٢٠ فتح القاف وزاد ألفا بعدها وفتح ُقْل ِإمنَّ
الالم  

َا   قَاَل ِإمنَّ

َريبَِّ أََمًدا  فتح الياء وصال  َريبِّ أََمًدا   ٢٥
 

 سورة المزمـــل
أَُو انُقْص  ضم الواو وصال  أَِو انُقْص   ٣
َوِنْصِفِه َوثـُُلِثِه  جر الفاء والثاء وكسر اهلاء فيهما  َوِنْصَفُه َوثـُُلثَُه   ٢٠

 ـــرسورة  المدث
َوالرِّْجَز  كسر الراء  َوالرُّْجَز   ٥



ــ  ۱۹۲ــ  

ُمْسَتنَفرَة  فتح الفاء  ُمْسَتنِفرَة   ٥٠
َتْذُكُروَن  قرأ بالتاء  يَْذُكُروَن   ٥٦

 سورة  القيامــــة
قالـــون اخلـــــالف   حفــص رقم اآلية 
َأَحيِْسُ    كسر السني َأَحيَْسُ    ٣
بـََرَق  فتح الراء  بَرَِق   ٧
َمن رَّاٍق  ال سكت بينهما  رَاٍق   سَمْن  ٢٧
َأَحيِْسُ   كسر السني  َأَحيَْسُ    ٣٦
ُمتَْىن   طابقرأ بتاء اخلُميَْىن   ٣٧

 سورة  اإلنســـــان
٤ 
 

الً  ٰـ َوأَْغلَ  ِسالْ ٰـ لسَ 
 

نون الالم وصال وأبدل التنوين ألفا 
وقفا  

 

الً  ِسالً َوأَْغالَسال
َسلَـِسال 

١٥ 
١٦ 

 قـََوارِيرَاْ 
 قـََوارِيرَاْ ِمْن 

ل التنوين ألفا نون الراء وصال وأبد
   فيهما وقفا

قـََوارِيرًا  قـََوارِيرًا،
 مِّْن، قـََوارِيرَا

لِْيِهْم اعَ أسكن الياء وكسر اهلاء   لِيَـُهْم  عَٰـ  ٢١

 سورة  المرســـــالت
نُُذرًا  ضم الذال  نُْذرًا   ٦
ْرنَا  شدد الدال  فـََقَدْرنَا   ٢٣ فـََقدَّ



ــ  ۱۹۳ــ  

ٌت  الاِمجَـ ىل اجلمع زاد ألفا بعد الالم عَلٌت  ٰــ ِجمَ  ٣٣

 سورة   النـــــــبأ
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
َوفـُتَِّحِت  شدد التاء  َوفُِتَحِت   ١٩
 َغَساقَا خفف السني  َغسَّاقَا   ٢٥
ُن الرَّْحمَ  ..َربُّ رفع الباء والنون فيهما الرَّْمحَِن   ..َربِّ  ٣٧

 سورة  النازعـــــات
أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل   أَِءنَّا ١٠

الثانية  
أَْاِ◌نَّا  

ِإَذا  حذف اهلمزة األوىل على اإلخبار  َذا  ئِ أَ  ١١
طَُوى اْذَهْ   حذف التنوين وصال ووقفا  طًُوى اْذَهْ    ١٦،١٧
تـَزَّكَّى  شدد الزاي  تـَزَكَّى   ١٨
أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل َءأَنـُْتْم   ٢٧

الثانية 
نـُْتْم  َءاْاَ 
 

 بسسورة  ع
َفَعُه   ٤ َفُعُه  رفع العني  فـَتَـنـْ فـَتَـنـْ
َتصَّدَّى  شدد الصاد  َتَصدَّى   ٦

َوْهَو  أسكن اهلاء  َوُهَو   ٩
أسقط اهلمزة األوىل مع التوسط َء أَْنَشرَُه  اشَ  ٢٢

والقصر 
أَْنَشرَُه   اشَ 



ــ  ۱۹٤ــ  

صببنا ِإنَّا كسر اهلمزة  صببنا أَنَّا  ٢٥

 ــــرسورة  التكوي
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 

ال يوجد خالف يف الفرش     

 سورة  اإلنفطـــــار
َلَك   شدد الدال  فـََعَدَلَك    ٧ فـََعدَّ

 سورة  المطفـــفين
١٤ 
 
٣١ 

رَاَن  سَبلْ 
 

َفِكِهَني  

ال سكت بينهما مع إدغام الالم 
يف الراء  

زيادة ألف بعد الفاء  

بـَرَّاَن  
 
ِكِهَني  افَــ

 سورة  اإلنشقـــــاق
ُيَصلَّى   ضم الياء وتشديد الالم  َيْصَلى    ١٢

 سورة  البـــــــروج
١٤ 
٢٢ 

َوُهَو  
َحمُْفوٍظ  

أسكن اهلاء  
رفع تنوين الظاء  

َوْهَو  
َحمُْفوٌظ  

 سورة  الطــــــارق
َلَما   خفف امليم  َلمَّا    ٤



ــ  ۱۹٥ــ  

 سورة   األعلــــــى
 يف الفرش  ال يوجد خالف  

سورة  الغاشـــية  
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
الَ َتْسَمُع ِفيَها   ١١

ـِغَيًة  لٰـَ 
َمُع ِفيَها الَ ُتسْ  ضم التاء ورفع تنوين التاء املربوطة  

ِغَيٌة  ال

 سورة  الفجـــــر
َيْسرِي َهْل   أثبت الياء وصال  َيْسِر َهْل   ٥-٤
١٥،١٦ 

 
َرَمِن َوأَمَّا  َريبِّ َأكْ 

 
فتح الياء األوىل وأثبت الياء الزائدة 

وصال  
 َريبَِّ َأْكَرَمِين َوأَمَّا 

١٦،١٧ 
 

َنِن َكالَّ  َريبِّ أَهَٰـ 
 

فتح الياء األوىل وأثبت الياء الزائدة 
وصال  

َنِين َكالَّ اَريبَِّ أَه

َوالَ َحتُضُّوَن  ضم احلاء وحذف األلف  َوالَ َحتَاضُّوَن  ١٨

 سورة  البلـــــــد
٧-٥ 
٢٠ 

)  معا(َأَحيَْسُ  
ُمْؤَصَدٌة 

كسر السني  
أبدل اهلمزة واوا ساكنة  

)  معا(َأَحيِْسُ  
ُمْوَصَدٌة 

 سورة  الشمـــس
َفالَ َخيَاُف   قرأ بالفاء بدل الواو  َوالَ َخيَاُف    ١٥
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يــــن سورة  التـ،  سورة  الشــــرح، سورة  الضحى،  سورة  اللــيـــــل

 ال يوجد خالف فيها يف الفرش

سورة  العلــــق 
قـــالـون اخلـــــالف حفص رقم اآلية 

٩،١١،
١٣ 

ْيَت  اَ أَرَ  سهل اهلمزة الثانية ْيَت  أَ أَرَ  

 سورة  القــــدر
ال يوجد خالف فيها يف الفرش   

 سورة  البينــــــــة
)  معا(اْلَربِيَئِة  زة مفتوحة أسكن الياء وزاد بعدها هم)  معا(اْلَربِيَِّة   ٧-٦

 سورة  العاديـــــات،  سورة  الزلـزلـــــــــة

 ال يوجد خالف فيها يف الفرش

 سورة  القارعــــــــــة
فـَْهَو   أسكن اهلاء  فـَُهَو    ٧

 ــرسورة  العصـ ، سورة  التكاثــر
 ال يوجد خالف فيها يف الفرش 
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 سورة  الهمــزة
٣ 
٨ 

َحيَْسُ   
َصَدٌة  مُّؤْ 

كسر السني  
أبدل اهلمزة واوا ساكنة 

َحيِْسُ   
مُّْوَصَدٌة  

  سورة  قريــــــــــش،  سورة  الفيـــــــــــل

 ال يوجد خالف فيها يف الفرش 

 سورة  الماعــــــــــون
قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية 
ْيَت  اَ أَرَ  سهل اهلمزة الثانية ْيَت  أَ أَرَ   ١

 سورة النصـر،  الكافــرونسورة ،  الكوثــر سورة

 ال يوجد فيها خالف يف الفرش

 سورة  المســـــــد
َمحَّاَلُة احلََْطِ    ضم التاء َمحَّاَلَة احلََْطِ     ٤

سورة اإلخــالص 
ُكُفًؤا   مهز الواو ُكُفًوا    ٤

 سورة  النـاس الفلـق  تاسور
 ال يوجد خالف فيهما يف الفرش
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هلجرة سيدنا رسول  ١٤١٥صيف عام  اغ من إمالئي لكتاب مت الفر
. اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً إىل يوم الدين 
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